
Devlet adamı Mustafa Necati 
Bey, 1894 yılında İzmir’de 

doğdu. İstanbul Hukuk Okulu’nu 
bitirdikten sonra İzmir’e döndü. 
İzmir Kız Öğretmen Okulu’nda 
kısa bir süre öğretmenlik yaptı. 
Arkadaşı Hüseyin Vasıf (Çınar) ile 
kurduğu Özel Şark Mekteb-i İda-
disi (Özel Şark Lisesi) müdürlüğü-
nü yürüttü (1915-1918). Avukatlık 
yaptı. İzmir Yunanlılar tarafından 
15 Mayıs 1919’da işgal edilince Balı-
kesir cephesindeki çete savaşlarına 
katıldı. Anzavur kuvvetlerine karşı 
Kuva-yi Milliye komutanı olarak sa-
vaştı. Hüseyin Vasıf Bey ve Mehmet 
Esat Bey ile birlikte çıkardığı “İz-
mir’e Doğru” gazetesinde Kurtuluş 
Savaşı’nı destekleyen yazılar yazdı. 
Birinci Büyük Millet Meclisine Sa-
ruhan (Manisa) milletvekili olarak 
girdi (1920). Millet Meclisinin ikinci 
döneminde İzmir milletvekilliğinde 
bulundu. Sivas İstiklal Mahkemesi 
üyesi ve Kastamonu İstiklal Mahke-
mesi başkanlığı yaptı. 1923 yılında 
“Mübadele, İmar ve İskan Vekili”, 

1924 yılında “Adliye Vekili” oldu. 
Türk Öğretmenler Birliği başkan-
lığında bulundu. 1925 yılından ve-
fatına kadar “Maarif Vekili” (Milli 
Eğitim Bakanı) olarak görev yaptı. 

Mustafa Necati Bey’in bakan-
lığı döneminde milli eğitim 

alanında alınması gereken öncelikli 
tedbirler belirlenerek kanunlar çı-
kartıldı. Bu kanunlardan en önem-
lisi eğitim teşkilatının hukuki teme-
lini oluşturan ve TBMM tarafından 
1926 yılında kabul edilen “Maarif 
Teşkilatına Dair Kanun”dur. Musta-
fa Necati Bey döneminde çıkartılan 
kanunlarla öğretmenlik bir meslek 
haline geldi ve nitelikli öğretmen 
yetiştirme konusunda önemli ça-
lışmalar yapıldı. 1928 yılında yeni 
Türk harflerinin kabul edilmesi de 
Mustafa Necati Bey’in bakanlığı dö-
neminde gerçekleşti. 

Mustafa Necati Bey, yeni Türk 
harflerini halka öğretmek 

için kurulan “Millet Mektepleri”-
nin açıldığı 01 Ocak 1929 tarihinde 
Ankara’da vefat etti.
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İk     i katlı tarihi binanın giriş katında Sergi Salonu bulun-
maktadır.

K ültür Evi’nin mimarisi; dönemine özgü tasarım il-
keleri, malzeme kullanımı ve yapım tekniği açısından, 
1920’li yıllarda başkent Ankara’da gelişen yeni yaşam biçi-
minin mekânsal çözümlenmesine somut bir örnek teşkil 
etmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi,  TBMM Başkanlığı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 21 Ocak 2008 
tarihinde imzalanan protokol ile kültür ve sanat 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne devredilmiştir.

E rken Cumhuriyet Dönemi” mimari anlayışının ürünü 
olan Kültür Evi’nin bir çok öğesi, (saçak altı, çatı penceresinde 
kemer kullanımı, payandaların taşıdığı balkon biçimlemesi 
vb.) ulusal mimarlık dönemi yapılarında görülen ortak 
özelliklerdendir.

“

S ergi Salonu’ndaki eserler, halka açık olarak sergilen-
mektedir.

B inanın ikinci katında bulunan Okuma Salonu’nda 
çeşitli kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca zi-
yaretçilere kitap, günlük gazete, dergi, internet gibi im-
kanlar sunulmaktadır. Bu hizmetlerden TBMM yeni ve 
eski üyeleri ile İdari Teşkilat personeli yararlanabilmektedir.
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