
SAYIN TÜRKER İNANOĞLU VE  ONURSAL DOKTORA (*) 
 

                  Kızıltan ULUKAVAK 

 
 Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temelinin atılışının  80.yıldönümünde, 3 Nisan 
2017 günü Karabük Üniversite’since, Safranbolulu hemşehrimiz Sayın Türker İNANOĞLU’na 
“Onursal Doktora” payesi verilmesinin uygun bulunması, her şeyden önce çok isabetli bir 
karar olarak alkışlanmalıdır. 
 

Sayın İNANOĞLU ile birlikte bu satırların yazarı, 1947’de 
Safranbolu’da bir İlkokul’da özel statüde öğretime başlatılan  ve 
1948’de de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak resmen açılan 
ortaokulun, ilk öğrencilerindendir.  

O yıllarda bir ortaokul açılmasının bile çok büyük bir çoşku 
ve sevinçle karşılandığı 5 bin nüfuslu Safranbolu’da, aradan  50 
küsur yıl geçtikten sonra, 2000’li yılların başında  bir Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi açılacağını ve o fakültede yapılacak 
bir toplantıda Karabük Üniversitesi’nce, 70 yıl öncenin Safranbolu 
Ortaokulu’nun 20 No.lu  öğrencisi Türker’e, onursal doktora 
verileceğini o günler hayal etmek bile olanaksızdı. 

Sayın Türker İNANOĞLU’nun böyle bir mazhariyete 
ulaşması,  Safranbolulu hemşehrilerinin ve özellikle biz okul 
arkadaşlarının onur ve övünç kaynağı olmuş bulunuyor.  

Türker arkadaşımız, Safranbolu’da sadece Dr. Hakkı Nevin’in oğlu ve  Safranbolu 
eşrafından “Çizmeci Ailesi”nin torunu olarak bilinirdi. Şimdi ülkemizde sinema sanatına olan 
olağanüstü katkıları ve sağladığı büyük olanaklar  nedeniyle “Bay Sinema” olarak 
adlandırılmış ve  ünlenmiş bulunuyor. Ülkemizde artık en tanınmış, en ünlü Safranbolulu, hiç 
duraksamadan Türker İNANOĞLU’dur diyebiliyoruz. 

Türker İNANOĞLU’yla şu açıdan da kıvanç duyuyoruz. Çünkü O’nun  memleketi 
Safranbolu, kültürel değerleriyle Türk ve Dünya kamuoyunda özel bir yere sahiptir; UNESCO 
tarafından “Dünya Miras Listesi”ne alınmakla tarihsel bir kültür kenti olduğu kanıtlanmıştır.  
Sinema filmleri, televizyon dizileri, video filmleri, gösteri merkezi alanlarında hizmet sunmak 
üzere kurduğu şirketlerle;  kurduğu vakıf ve müze gibi kurumlarda gerçekleştirdiği 
etkinliklerle, sağladığı eğitim olanaklarıyla, Sayın İNANOĞLU’nu,  artık bundan böyle, 
doğduğu kültür kentiyle özdeşleşen bir  “Kültür Adamı” olarak da nitelendirmek gerekiyor.  

Bu arada, Sayın Türker İNANOĞLU’nun  bir başka yönden de örnek bir kişilik 
sergilediği göz önüne alınmalıdır. SHOW TV’de, Sayın Ali KIRCA ile 2010’da yaptığı bir 
söyleşiden öğrenildiğine göre, Sayın  İNANOĞLU’nun takvimde bir yıl 365 günden, bir gün 
24 saatten fazla olması halinde ancak gerçekleştirilebilecek  başarılara imza attığı, bu 
çalışma temposunun başarılarının temelini oluşturduğu bilinmeli; böyle bir iş adamı profili,  
gençler tarafından hep  örnek alınmalıdır. 

Şu gerçeğin altı da, kalın uçlu bir kalemle çizilmelidir.  Sayın Türker İNANOĞLU’na 
“Onursal Doktora” payesi verilmesini uygun görmekle, Karabük Üniversitesi bir vefa, bir 
kadirbilirlik örneği sergilemiş bulunuyor.  Başta Üniversitenin Rektörü Sayın Prof.Dr. Refik 
POLAT olmak üzere,  Üniversite Senatosu’nun Sayın Üyeleri, şükranla karşılanması 
gereken, bu çok isabetli kararları nedeniyle özellikle kutlanmalıdır. 

Sevgili hemşehrimiz Türker İNANOĞLU, herkes tarafından binlerce kez kutlanmayı 
hak etmiştir. Safranboluluların sağlık ve esenlik dilekleri, daima  kendisine yönelik olacaktır. 

(*) 04.04.2017 tarihli Safranbolu Ekspres ve 05.04.2014 tarihli Karabük Batı Karadeniz Ekspres Gazetelerinde yayınlanmıştır. 
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