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Süha Doğan
Bakırköy Akıl
Hastanesi’nde
çırpınarak
öldü
Özgür DİCLELİ
Türk Sineması'ndan bir yaprak daha koptu. 1978'in
son yitiği Diclehan Baban'dı, 1979’un ilk yitiği Süha Do
ğan oldu. 30 yılılk meslek yaşamında 200 dolayında film
de oynayan. 23 filmin yönetmenliğini yapan tanınmış
karakter oyuncusu, Akıl Hastanesinin taş duvarları ara
sında doldurduğu son bir yıllık çileli yaşamını sessiz
sedasız sona erdiriverdi. Asiında Süha Doğan bir yıl ön
ce ölmüştü. Yaşıyordu ama, yaşadığının bilincinde de
ğildi. Yaşam koşulları, sinema dünyasının acımasız or
tamı, bu yetenekli sanotcıyı sonunda akıl hastanesinin
boşluğuna dek sürüklemişti. Bir yıldır sevenlerinin, dost
larının, arkadaşlarının uzağında çile doldurduğu Akıl
Hastanesinde bir deri bir kemik kalmıştı. Ayakta kala
bilmesi için serum veriliyordu. Bir deri bir kemik kalmış
tı. Beyni giderek ufalıyordu. Ne söyleneni anlıyabiiiyor,
ne kendini tanıyor, ne de ağzından bilinçli bir söz çıkı
yordu. Yemekle içmekten gayrı bir şey yapmıyordu. Gör
kemli nutuklarla emekçilerin sosyal güvencelerine sahip
çıkmaya kalkışan sinema kuruluşları, akıl hastanesi kö
şelerinde bir mum gibi eriyen bu sanatçının acılı yaşa
mının farkında bile değildi. Birçok benzeri meslekdaşı
gibi Süha Doğan da aynı yolu izleyerek beklenen acı
sona doğru yuvarlanıp gitmişti.

SÜHA DOĞAN
Süha Doğan 1920 yılında Yozgat'ta doğdu. Eski va
lilerden ve bakanlardan Avnl Doğan'ın oğluydu. İktisadi
ve Ticari ilimler Akademlsi'nl bitirdikten sonra yakınları
nın ciddi bulmadığı bir meslek seçti ve sinemaya adı
mını attı, ilk filmi İzmir'de çevrilen »Kan Kardeşlendi
(1951). 200'ün üstünde filmde oynadı. 23 filmin de yö
netmenliğini yaptı. «Gelin Ayşem» yönetmenlik yaptığı
İlk filmiydi.
Süha Doğan Yunanlılarla ortak - yapım olarak çeki
len «Beyoğlu Güzeli» filminde jönprömiye olarak Emliyos
rolünü oynamış ve büyük başarı sağlamıştır. Kumarbaz,
gangster şefi rollerinin her zaman aranılan oyuncusu ol
muştur. Süha Doğan'ın yönetmen olarak imzasını taşı
yan başlıca filmleri arasında şunlar yer almaktadır:
«Gelin Ayşem», «Çitlembik», «Ölürüm de Ayrılmam»,
«Şoförün Karısı», «Ninno» «Üc Çapkın Gelin», «Melek
ler Şahidimdir», «Hiç mi Beni Sevmedin»,
«Gönülden
Gönüle», «öldüren Bahar», «Bir Cicek Üç Böcek», «Rüz
gârlı Tepe», «Ne'm Alacak Felek Benim», «Satılık Kız
lar», «Halime'den Mektup Var», «Kanlı Meydan», «Bekri
Mustafa», «Avanta Kemal». «Torpido Yılmaz», «Günahla
rını Kanlarıyla Ödediler», «Aşk Yarası Derindirdin», «An|elik ve Dell İbrahim», «Büyük Günah», «Devlerin Aşkı.»
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