
TÜRK TİYATROSUNDAN PORTRELER

Y I L D I Z
K E N T E R
Türk tiyatrosunun en güçlü ve tam 
hanımefendi bir sanatçısıdır YILDIZ 
KENTER. Yıllar önce kardeşi Müşfik 
Kenter ile birlikte kurdukları tiyat
ro ile sanatseverlere unutulmaz o- 
yunlar vermişler ve bugün Türk Ti
yatrosunun en yüksek kalitedeki bir 
sahnesini ortaya çıkarmışlardır. 
Ingiltere'de Shakespeare piyesleri
ni oynamakla ün yapmış sanatçı bir 
çiftin torunlarıdır KENTER kardeş
ler. Anneleri bu sanatçı çiftin kı- 
zi, babaları ise uzun yıllar Ingilte
re'de vazife görmüş eski bir Türk 
hariciyecisidir.
YILDIZ, 11 ekim 1928 günü İstan
bul'da, Çamlıca tepelerindeki bir 
konakta dünyaya geldi. Sonra baba

sının görevi icâbı Ankara’ya taşın
dılar. Cebeci'de, tuttukları apart
manda, o tarihlerde Ankara Devlet 
Tiyatrosu kadrosunda bulunan Agâh 
Hün oturmaktaydı. «Agâh Ağabçy», 
onun kanındaki tiyatroculuğu dep
reştiren kişi oldu. «Agâh Ağabey* 
in hiçbir oyununu kaçırmayan YIL
DIZ çok geçmeden sahneye karşı 
önüne geçilmez bir hevese kapıl
dı. Bunun sonucu olarak 1943- 
1944 yılında Devlet Konservatuarı 
sınavlarına girdi ve başarı göstere
rek okula kabul edildi. 
Konservatuardaki ciddî ve metodlu 
çalışma, büyük istidadını pek kısa 
bir zamanda en olgun şekline so
kuverdi. Devlet Konservatuarı tara-

Türk tiyatrosunun en güçlü sanatçılarından biridir Yıldız Kenter.

fından sahneye konulan «Onikinci 
Gece» oyunu ile bu yoldaki ilk adı
mını attı YILDIZ KENTER.
Daha ilk oyununda büyük bir ba
şarı göstermişti. Bunu, «Antigone», 
«Pembe Evin Kaderi», «Altı Kişi 
Yazarını Arıyor», «Ramak Kaldı», 
«Öteye Doğru» oyunlarında göster
diği büyük başarılar izledi. Bu ara
da kendinden beş yaş küçük erkek 
kardeşi MÜŞFİK KENTER de bu â- 
leme katılmıştı. YILDIZ KENTER, 
kardeşi ile ayni sahnenin üzerinde 
ilk kez 1956 yılında buluştu. Abdül- 
hak Hamid'in ünlü oyunu «Finten», 
Türk tiyatrosunun bu iki güçlü sa
natçı kardeşini ayni sahnenin üze
rinde bir araya getirdi.
YILDIZ ve MÜŞFİK KENTER kardeş
ler bundan sonra birkaç oyunda 
daha bir araya geldiler. Hepsinde 
ve her rolde ayni büyük başarıyı 
gösteıdiler. Özellikle YILDIZ KEN
TER, Türk sahnesinde büyük bir isim 
olarak parlamaktaydı.
İki kardeş bundan sonra yalnız özel 
yaşantılarında değil, Türk Tiyatro
sunda da pek büyük bir merhale 
teşkil edecek pek önemli bir karar 
verdiler. Devlet Tiyatrosundan ayrı
lıp elele vererek İstanbul'a geldiler. 
Karaca Tiyatrosu'nun saat 18 Oyun
larını aldılar ve 1959-1960 sezonun
da KENTER KARDEŞLER adı altın
da İstanbul seyircisinin karşısına 
çıktılar, ilk oyunları sâdece iki ki
şilik bir piyes olan «Salıncakta iki 
Kişi» oldu. Bunda pek büyük bir

başarıya ulaştılar. Bunu diğer oyun
lar izledi. Tümünde KENTER kar
deşler başarıdan başarıya koştular. 
«Çöl Faresi», «Evdeki Yabancı», 
■ Yarın Cumartesi», «öfke», «Raşa- 
mon», «Aptal Kız», «Büyük Sebas- 
tianlar», «Mary-Mary», «Nalınlar», 
«Derya Gülü», «Sandalyeler», «Kim 
Korkar Hain Kurttan», onların başa
rı zincirinin halkaları oldu. YILDIZ 
KENTER bu arada «Üç Kuruşluk O- 
pera» oyunuyla müzikalde de ba
şarılı bir yıldız olduğunu ispatladı. 
YILDIZ KENTER, 1949 yılında An
kara’da Devlet Tiyatrosu sanatçıla
rından Nihat Akçan ile evlenmişti. 
Eşi ile de başarılı oyunlar verdi 
sahnede ve ilk şöhretini de onun 
soyadı altında YILDIZ AKÇAN ola
rak yaptı. Bu izdivaçtan Leylâ adı
nı verdikleri bir kızı dünyaya geldi 
değerli sanatçının.
Sonra ayrıldılar. YILDIZ KENTER, 
kendi tiyatrosunun değerli bir sa
natçısı olan Şükran Güngör ile ha
yatını birleştirdi daha sonra. Ve ba
şarı dolu sahne hayatını bugün kar
deşi ve eşi ile ayni tiyatronun ça
tısı altında yürütüyor değerli sanat
çı. YILDIZ KENTER, yalnız eşi ve 
kardeşi ile birlikte oynamak saa
detini tatmış bir sanatçı değildir. 
Kızı LEYLÂ AKÇAN ile de «Anne
ler ve Kızları» adlı filmde beraber 
oynamak mutluluğunu tatmıştır. 
YILDIZ KENTER, Türk sahnesinde 
bir zirvededir ve bu mevkiini Türk 
tiyatrosunun gelmiş geçmiş en iyi 
bir sanatçısı olarak korumaktadır...
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