Türk Kütüphaneciliği, 34, 3 (2020), 564-566

Şükrü Nail Bayraktar
Özyaşam (1932 Makedonya Kalkandelen - 2019 İstanbul)
Selçuk Aydın*

1932 Makedonya Kalkandelen (Tetovo) doğumlu olan Nail Bayraktar, henüz 6 yaşında iken
ailesi ile İstanbul’a göç etti. Çocukluk ve gençlik yılları ile eğitim hayatının ilk orta ve lise
dönemleri, 1938 yılında yerleştikleri Fatih Karagümrük’de geçti. 1953’de Topçu Teğmen
olarak vatani görevini tamamlayan Bayraktar, 1954 yılında girdiği memurluk sınavını
kazanarak 1954 yılı Haziran’ında Süleymaniye Kütüphanesi’nde kütüphane memuru olarak
göreve başladı. Kütüphanede çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’ne kaydolarak yükseköğrenimine devam etmek istedi. İş yoğunluğu
nedeniyle derslere yeterli derecede katılamadığını, hafta sonu nöbetlerine karşılık hak ettiği
izinlerle gücü yettiğince öğrenime devam etmeye çalıştığını belirten Bayraktar, 1958 yılında,
kendisi gibi bu mesleğe gönül ve emek veren Nimet hanım ile evlenmiştir.
Mesleki gelişim amacıyla 1961 yılında eşi ile birlikte gittiği İngiltere’de çeşitli eğitim
ve incelemelerde bulunmuş, edindiği mesleki bilgi ve görgüleri bir yıllık bir sürenin sonunda
döndüğü ülkemizde görev yaptığı kurumlarda uygulama gayretinde bulunmuştur. Dönüşünü
takip eden süreçte, aynı zamanda İstanbul İl Halk Kütüphanesi müdürlüğü görevinin yanı sıra
Millet Kütüphanesi’ne Müdür Yardımcısı olarak atanan Bayraktar kendi beyanıyla “uzun bir
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öğrencilik dönemi” olarak nitelendirdiği Edebiyat Fakültesi’nden de bu süreçte mezun
olmuştur.
1967 yılında atandığı Müdürlük görevi sırasında İl Halk Kütüphanesine bağlı şube
sayılarını arttıran Bayraktar, yaptığı çalışmalarla kuruma kazandırdığı 5 adet gezici kütüphane
ile de hizmet ağını genişletmiştir. 1973 yılı Mayıs ayında, İstanbul İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğünden Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığına (KYGM) atanan Nail
Bayraktar’ın görev yeri artık Ankara olmuş, başkentteki ikinci çalışma yılında Türk
Kütüphaneciler Derneği olağanüstü kongresinde Genel Başkanlığa seçilmiştir. Sayın
Bayraktar’ın hem KYGM’de hem de dernekteki görevleri 1978 yılı Mart ayında Müşavir
olarak İstanbul’a atanmasıyla nihayetlenmiştir. 1980 yılında ikinci kez tayin edildiği KYGM
yardımcılığı görevini kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığı 1985 Nisan’ına kadar başarıyla
yürütmüştür. Bu süreçte çeşitli il ve ilçelerde yeni kütüphane binalarının hizmete alınması,
yönetici ve personel için tematik mesleki kursların düzenlenmesi gibi etkinliklerle, bu
etkinliklerde yönetici ve eğiticilik gibi görevler yapmıştır.
Kütüphaneciliğimizin gönül eri olarak nitelendirdiğim Nail Bayraktar, bu isme ilham
olan gayreti azmi ve mesleki sevgisiyle emeklilik sonrasında da kütüphanecilik ile her dem
hemhal olmuş, İstanbul’a döndüğü yıllarda Sultanahmet’te bulunan Matbaa Meslek Lisesi’nin
Kütüphanecilik Bölümünde iki yıl boyunca Yazma Eserler dersi vermiştir.
1988 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı yazma eser
koleksiyonlarının kataloglanması işi için göreve başlayan Bayraktar, buradaki çalışma
arkadaşları ile birlikte hazırladığı kataloglar ile ilim ve araştırma dünyamıza hazine değerinde
eserler kazandırmış, kütüphaneci, yönetici ve eğitici olarak başarılı saha çalışmalarının
yanında 20 civarı kitap (katalog, rehber, kitapçık) ve çeşitli süreli yayınlarda yayınlanmış 60
dan fazla makale ile alanımıza değer katmıştır.
Aynı kurum çatısı altında birlikte olma şansı yakaladığım ve kendisi de her anlamda
hazine olan Nail Bayraktar hocamız, kurumdaki görevlerinin yanı sıra, personelin donanımına
katkı sunmak için gönüllü eğitimler düzenlemiştir. Sağlığı ve imkanları elverdiği ölçüde
büyük bir sabır ve disiplinle devam ettirdiği bu gönüllü çalışmalar kurum personeli için ayrı
bir katma değer oluşturmuştur.
Sadece mesleki azmi ve çalışkanlığı ile değil insani yönüyle de hepimiz için örnek bir
büyüğümüz olarak gönlümüze nakşettiğimiz Şükrü Nail Bayraktar’a hem mesleki hem de
kişisel hayatımıza kattığı güzellikler için gönülden teşekkür ediyor, rahmet, minnet
muhabbetle anıyorum. “Kabri Nur Mekanı Cennet Olsun”.
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Resim 1. Nail Bayraktar’ın 50. Meslek yılı Kültür ve Turizm Bakanı kutlama telgrafı

