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ÖZ: Modern devletler döneminde devletler sosyal politika kararlarını toplumun genel durumu ve 
kendi hedeflerini göz önünde bulundurarak oluşturmaktadır. Bu amaçla yaptıkları en somut 
uygulamalar dönemin koşullarına göre yaptıkları kanuni düzenlemelerdir.  Bu düzenlemeleri gösteren 
belgeler dönemin sosyolojik koşullarını yansıttığı gibi hukuk ve maliye tarihi açsından da önemlidir. 
Bu nedenle bu çalışmada Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu ve ilgili Çorum Valiliği Talimatname’si 
orijinal metni bunların transkripsiyonu verilmiştir. Belge ile ilgili birkaç küçük yorum dışında bu 
yazıda ayrıntıya girilmemiştir. Söz konusu kanun [25 Kasım 1920] tarihinde yürürlüğe girmiş ve 20 
Eylül 1966'da kaldırılmıştır. Düğün masraflarının fazlalığı gençlerin evlenmesine ve nüfus artışına 
engel olacağı gerekçe gösterilerek bu kanun hazırlanmıştır. Bu nedenle söz konusu kanun erken 
dönemi Türkiye Cumhuriyeti sosyal politikaları açısından da dikkat çekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Aile, Düğün, İsraf, Türkiye Cumhuriyeti. 

 

Instruction of Çorum Governorship of 1927 Concerns 
Law for the Prohibition of Extravagances at Weddings of 1920 

(Document Publishing/Document Transliteration) 
 

ABSTRACT: States, in modern states age, make their social policy decisions by considering the general 
situation of the society and their own goals. The most concrete practices they made for this purpose are 
the legal regulations they made according to the conditions of the period. Documents showing these 
regulations are important in terms of law and finance history as well as reflecting the sociological 
conditions of the period. For this reason, in this study, the original text of the Law for the Prohibition of 
Extravagances at Weddings [Düğünlerde Men'i İsrâfat Kanunu] and the related Regulation 
[Talimatname] published by the Çorum Governorship their transcription is given. Except for a few 
minor comments about the document, this article did not go into detail. The mentioned law entered 
into force on [25 November 1920] and was repealed on 20 September 1966. This law was drafted on the 
grounds that excessive wedding expenses would prevent young people from getting married and 
increasing the population. For this reason, the law in question draws attention in terms of the social 
policies of the early period of Turkish Republic. 
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Giriş 

Türk aile tarihinde farklı yasal düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir. Bu düzenlemeler 
aile ve hukuk tarihi açısından önemli olduğu kadar maliye ve siyaset tarihi açısından da 
önemlidir. Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu ve ilgili talimatnameler de bu bakımından dikkat 
çekmektedir. Burada kısa bir giriş ve açıklama ile bu kanun metni ve bununla ilgili Çorum 
Valiliği’nin yayınladığı Talimatname metni Latin harflerine aktarılarak verilecektir. Bu 
nedenle bu yazı, birkaç küçük yorum içirse de bir makale değil iki kısa metin içeren bir belge 
tanıtımıdır.  

Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu 25 Teşrinisani 1336 [25 Kasım 1920] tarihinde Meclis 
Genel Kurulu’nda görüşülmüş (Kurnaz Şahin, 2013, s. 26) ve 28 Mart 1921 tarihinde Ceride-i 
Resmiye, 28 Mart 1337/28 Mart 1921, Sene 1, Nr. 8, s. 3-4’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir 
(Kurnaz Şahin, 2013, s. 35). Bu kanun ile ilgili Çorum Valiliği Kânunusani 927 [Ocak 1927] 
tarihli bir Talimatname çıkartmıştır (Talimatname 1927). Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu’nun 
Anayasa Mahkemesi kararı ile 20 Eylül 1966'da kaldırılmasıyla1 bu Talimatname’nin de 
hükmü kalmamıştır.  

Burada yayınlanan Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu farklı yerlerde daha önce Latin 
harfleriyle yayınlanmıştır (Kanunlar-Kararlar). Bu kanunla ilgili Çorum Valiliği tarafından 
yayınlanan Talimatname ile ilgili herhangi bir yayına rastlanmamıştır. Talimatname’nin tarihi 
kanunun ilanından yedi yıl sonradır. Muhtemelen önceki valinin yayınladığı bir metin 
gözden geçirilmiş ya da dönemin valisi [Hasan Faiz Ergun] tarafından ilk defe kaleme 
alınmıştır. Bu Talimatname ile İstanbul Vilayetinin hazırladığı bir talimatnamenin2 özünde 
aynı konulara değindiği anlaşılmaktadır. Sahaflardan temin edilen bu belge Dursun Ayan 
koleksiyonunda bulunmaktadır. Latin harflerine aktarılırken metinlerde sadeleştirmeye 
gidilmemiş bazı kavramlar ve sözcükler için dipnot düşülmüştür. Belge 42x33,5 cm 
boyutlarında ortadan katlanan iki sayfadan oluşmaktadır. Sayfaların arkasının boş olması 
bunu özel baskı olduğunu ve hiçbir metnin eki olmadığını göstermektedir. Muhtarlıklara ve 
başka yetkililere dağıtıldığı için böyle özel bir baskı olması akla yatkındır. Kâğıt bugüne 
gelene kadar 94 yıl içinde rengi sararsa da dönemi için beyaz ve nitelikli bir kâğıt olduğu 
anlaşılmaktadır. Bir iki yer kâğıttaki yıpranma ve buruşukluklar nedeniyle okunamadığı için 
[?] işareti konulmuştur.  

Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu hakkında bir akademik yayın belirlenebilmiş3 ve bu 
yayında Kanunun görüşülmesi sırasında Millet Meclisi’nde yapılan konuşmalar, tartışmalar 
zabıt ceridelerinde yansıdığı haliyle belirtilmiştir. Ayrıca bu yayında dönem gazetelerindeki 
konu hakkındaki görüşler ve haberler, düğün masraflarının kısıtlaması nedeniyle gelirleri 
azalan esnafın tepkileri ele alınmıştır. Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu’nun uygulamasında 
karşılaşılan güçlükler, siyasi ve medyatik yansımalar dışında Türk maliye tarihi ve gündelik 
iktisadi hayat açısından önemi yine bu araştırmada yer almakta, konu hukuk ve sosyolojik 
yönleriyle işlenmektedir.  

Tasarrufun milletlerin ve kişilerin hayatındaki yeri devlet bütçeleriyle ilgili ve ilişkilidir. 
Tasarruf eğilimi yüksek toplumların kamu maliyesi açısından devlete sağladığı olanaklar 
vardır. Bunlar doğrudan ve dolaylı olarak yatırımları ve açıl durumlarda hazineyi 
rahatlatmaktadır. Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi daha sonraki yıllarda 
da Kalkınma Planları içinde yer almıştır. Kanunun çıkartıldığı tarihte henüz Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmamış ancak 20 Nisan 1920’de kurulan Meclis İcra Vekilleri Heyeti’ni 

 
1 Kurnaz Şahin, F. İlk TBMM’nin Tasarruf Tedbirlerine Bir Örnek; Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu 
ve Kamuoyundaki Yansımaları, Atatürk Dergisi, 2013, c. 2/1, (s. 25 – 55), s. 26.  
2 Kurnaz Şahin, “İlk TBMM’nin Tasarruf”, s. 40. 
3 Kurnaz Şahin, “İlk TBMM’nin Tasarruf”. 
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(Hükümeti) oluşturmuştur. Bu yıllarda çekilen para sıkıntısı, halkın içinde bulunduğu “fakr 
u zaruret” tarih kitaplarından ve yaşlıların anılarından bilinmektedir.  

Kanuna konu olan düğün masraflarının fazlalığı Osmanlı döneminde de gündeme 
getirilmiştir. Aşırı masrafın gençlerin evlenmesine engel olacağı gerekçe gösterilerek ilgili 
makamların bazı duyurular yapıldığı arşiv belgelerinde görülmektedir Örneğin; BOA 
DH:UMVM.1.89.1338 C 11 [Düğün ve sünnet cemiyetlerinde ahlaka aykırı eğlence ve 
İsrâfatın önlenmesi]: DH:UMVM.125.47.1338 Ca 04 [Düğünlerde içki ve meşru olmayan 
harcamaların önlenmesi, evlenmenin valiliğin tayin edeceği memurlar tarafından yapılması, 
evlenecek kız ve erkeğin babasına ve akrabalarına hediye, başlık parası verilemeyeceği…]; 
HAT 1403.56736. 1208 Z 29 [Halkın velime ve sünnet düğünlerini evlerinde yapmaları, sokak 
ve meydanlarda düğün yapılmasının meni].  

Düğünlerdeki gösterişe yönelik masrafların fazlalığı davranışsal iktisat açısından da 
önemlidir. Ayrıca başlık parası ile bu masraf birleşince bir düğünün ortalama bir Osmanlı 
tebaasına da Cumhuriyet vatandaşına da maliyetine dikkat çekilmiştir. Bu durumun aile 
sosyolojisi ve maliye tarihi ile kesişmesi ilginç bir sosyal tarih konusudur. Burada ayrıntıya 
girilmeden bazı arşiv belge numaraları verilmekle yetinilecektir. Tanzimat döneminde evlilik 
yaşlarının ilerlemesi ve dul kalınması nedeniyle kızların ve kadınların evlenememeleri, 
ailelerin bu konuda çıkardıkları engeller başlık parası ve düğün masrafları bağlamanda 
gündeme getirilmiş, şeran bir mâni yok ise kadıların onayıyla evliliğin tesis edilebileceği 
ilgili makamlara duyurulmuştur.4 1872’deki İzdivâc ve Tenâküh Maddesi Hakkında Tenbîhatı 
Hâvî İ’lânnâme 5 uygulamalarının gerekçesi olarak nüfus artışı, evliliğin toplum ve insan 
sağlığı açısından önemi belirtilmektedir. 

“Anayasa Mahkemesi, 20 Eylül 1966’da kanunun ferdin ve toplumun ulaştığı sosyal ve 
ekonomik gelişme çizgisinin gerisinde kaldığı, düğün sırasındaki uygulamaların yurdun 
ekonomik gücüne zarar verebilecek nitelikte olmadığı, toplumun gündelik yaşantısına 
bakıldığında kanunla önlenmesi düşünülen giderlerin ve hareketlerin olağan bir şekilde 
sürdüğü, hatta değişik yollarla daha fazla masrafla yapıldığı, bu teşrifatın sosyal düzende 
herhangi bir yıkıma neden olmayacağı gerekçeleriyle oy çokluğuyla iptaline karar 
vermiştir.”6. Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu ile ilgili bu karar 8 Mayıs 1967’de Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır. Tarihçiler kanunun dünyadaki ilk örnek 
olduğunu belirtmektedir. Kanun’unun kabulündeki Millet Meclisi görüşmeleri konuyla ilgili 
kaynaklar ve TBMM gündemleri de çalışmada7 belirtilmektedir. İnternete ilgili bazı anılar ve 
kısa bilgilendirmeler de yansımaktadır.  

Düğünlerde Men’i İsrâfat Kanunu 

Düğünlerde Men'i İsrâfat Kanunu (Ceride-i Resmiye8 ile neşir ve ilâm: 28 Mart 1337 - No. 8) 
No. 55  

BİRİNCİ MADDE — Düğünlerde alelıtlak cihaz teşhiri, cihazın açıktan nakli, erkek 
tarafından iki kattan fazla elbise ihdası, düğün günlerine münhasır olmak üzere bir günden 
ziyade çalgı çaldırılması ve ziyafet verilmesi, nişan, çevre merasimi ile ağırlık ve hedaya itası 
ve köçek oynatılması gibi isrâfat memnudur.  

 
4 Turan, Ş. (1991). Tanzimat Devrinde Evlenme Meselesi, Aile Yazıları 4, (Derleyenler Beylü Dikeçligil, 
Ahmet Çiğdem), 2. Baskı, Ankara, 1991, (s. 55- 57).  
5 Kurnaz Şahin, “İlk TBMM’nin Tasarruf”, s. 27. 
6 Kurnaz Şahin, “İlk TBMM’nin Tasarruf”, s. 27. 
7 Kurnaz Şahin, “İlk TBMM’nin Tasarruf”. 
8 Ceride-i Resmiye 7 Ekim 1920’de kurulan resmî gazetedir. Adı 17.Aralık 1927’de Resmî Gazete olarak 
değiştirildi. 
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İKİNCİ MADDE — Her livanın mecalis-i umumiyesi işbu kanun ile kavanin-i saire 
ahkâmına mugayir olmamak şartiyle mahallî ve idarî talimatnameler tanzimine ve gerek ona 
müstenit tedabirin Hükümet marifetiyle tatbikini takibe mecburdur.  

ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu mevat ve talimatnameler hilâfında hareket edenler mahallî 
belediyelerine ait olmak üzere elliden yüz liraya kadar cezay-i nakdî ita veya bir aydan altı 
aya kadar hapis ile mücazat olunurlar.  

DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu mevaddan mütevellit mesail sulh mahkemelerinde rüyet 
olunur. Bu baptaki hükümler katî ve lâzim-ül infazdır.  

BEŞÎNCÎ MADDE — Hitan9 cemiyetleri için masraf ihtiyariyle düğün yapmak 
memnudur.  

ALTINCI MADDE — İşbu kanun ile menedilen eşya müsadere ve mahallî belediyeleri 
namına bilmüzayede füruht10 ve irat kaydedilir. 

YEDÎNCÎ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'idir.  

SEKÎZÎNCÎ MADDE — İşbu kanunun icray-i ahkâmına Büyük Millet Meclisi Dâhiliye ve 
Adliye vekilleri memurdur.  

25 Teşrinisani 1336 ve 13 Rebiyülevvel 1339 [25 Kasım 1920] 

 

Çorum Vilâyeti’nin Men’i İsrâfat Kanunu ile İlgili Talimatname’si (1927) 

Mezkûr kanunun ikinci maddesi mucibince meclis-i umumi vilayetince tadilat, tanzim 
olunan talimatname. 

Madde.1: Kanun-u Medeni ahkâmına tevfikan karı ile koca arasında akd edilecek olan 
mukavelename harcında başlık namıyla veya sur11 saire ile para alınıp verilmesi memnudur. 

Madde.2: Nişanlanma: [ilan şerbeti içme] merasiminin icrasında iki tarafın en yakın 
akraba ve taallukatıyla ahbabından12 ibaret olmak üzere nihayet on beş kişiden fazla 
bulunmayacak ve bu merasim münasebetiyle meduvvîne13 ziyafet verilmeyecektir. 

Madde. 3: Nişanlama merasiminin icrasından evvel sonra veya icrası sırasında 
nişanlıların bir7birine veya harice veya haricden nişanlılara ve bunların akraba ve 
taallukatına ve elhasıl büyük ve küçük dahile ve harice zekür ve innasdan hiçbir kimseye her 
ne nam suretle olursa olsun hedaye ve bahşiş verilmesi ve bu suretle masarif ihtiyar 
olunması menedilmiştir. 

Madde 4: Nişanlanma ile evlenme arasında geçecek olan müddet zarfındaki eyyam-ı 
dinîye ve millide tarafeynin yekdiğerine namazlık veya bayramlık namıyla elbise ve sair 
hediyeler ita ve ziyafet keşide etmeleri dahi memnudur.  

Madde.5: Kadınlar içün ikinci maddede zikredilen akraba, ahba ve taallukatından başka 
iştirak etmemek şartıyla yalnız nişanlanma merasiminden maada kaff’i âdat ve merasim ifa 
edilmişdir. 

 
9 Hitan = sünnet düğünü 
10 bilmüzayede füruht = artırma yoluyla satış. 
11 sur = düğün, düğün yemeği, veliyme, şenlik, ziyafet.  
12 Metinde yazılı [ahbasından] sözcüğünün yanlış yazılmış olacağı düşünülerek, konuya anlam 
bakımından uygun düşen [ahbabından] sözcüğü kullanılmıştır. 
13 meduvvin = davetliler. 
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Madde. 6: Dükkânlarda gece yarısına kadar devam etmek üzere bir günden fazla çalgı 
çaldırılmayacaktır. Çalgı çaldırmak içün belediyeden behemehâl ruhsatname ve çalgı 
çaldıracağı günde [mubda] ve mesahasını zabıtaya ihbar ile ruhsatname tehirine kayıt 
ittirmek mecburidir. Çalgıcıların icraatları dükkân sahipleri tarafından tavsiye edilerek 
harçdan hiçbir kimse tarafından parsa ve bahşiş namiyle hiçbir şey alınıp verilmeyecektir.  

Madde.7: Dükkânlarda yemek yedirmek, ziyafet vermek ve çalgı ve alayla gelini ve 
guveyi hamama götürmek ve düğünün hitamında duvak cemiyeti namiyle kadınların gelin 
evinde toplanmaları ve saçu namiyle kadınların eşya ve para alınıp verilmesi memnudur.  

Madde. 8: Baş örme tabir edilen kına gecesinde kadınların çalgı ve alay ile [cemafer] 
halinde kız evine gidip gelmeleri memnudur. Ancak yalınız bir fener ve bir rehberle azami 
on kadın gidebilir. 

Madde. 9: Kalın götürmek içün kasabalarda yalnız üç araba veya otomobil gibi mutad 
vesayit-i nakliye, köylerde (mutad yoktur) vesayit-i nakliye ve vesayit-i hayvan olursa beş 
re’si geçmemek şartiyle damadın pederi veya vasisi nezaretinde olarak gidilüb gelinebilür. 
Gelin almak için bunlardan başka merasim icrası mucib-i mücâzatdır. 

Madde.10: Karı ve kocanın cihazı tarafeynin akitdar ve ahval-i maliyesine göre sade ve 
asrî olmak ve mümkün olduğu takdirde yerli mamulatı kumaşlardan imal edilmek üzere iki 
veya üç kat elbise ile nihayet iki takım yatak ve bir odanın teşrifine kifayet edecek mikdar 
eşyadan ibarettir. Bundan başka halıyat ve çihaz vesair meziynetin alınıp verilmesi ve yük ve 
saire namiyle tarafeynden para ve eşya taleb edilmesi ve alınması ve cihazın açıktan nakli ve 
teşhiri memnudur. 

Madde 11: Hıtan cemiyeti namiyle düğün ve saire yapılmaya ki ziyafet dahi 
verilmeyecektir. Hıtanı herkes hanesinde sade ve merasimden âri bir surette yapacaktır. 

Madde. 12: Düğünlerde okuyucu namiyle davetçi gezdirilmesi ve davetçilerin kırk nakit 
ve kırk ayniyat olarak bahşişi almaları ve verilmesi memnudur.  

Madde 13: Yeni doğan çocuklar için beşik düğünü ve loğusa hamamı ve mektebe 
başlamak ve bunlara mümasil düğünler ve merasimler memnudur. 

Madde 14: Köy düğünlerinde dahi yukarıda yazılı olan maddelerdeki ahkâm tamamen 
cari olmakla beraber bir günden fazla davul çaldırılması (okuntu) civar köy ahalisinin davet 
edilmesi ve yemek yedürülmesi ve zırzop14 veya sair namlarla para alınıp verilmesi ve gelin 
getiren cemaatin önüne geçilmesi15 katiyen yasaktır.  

Madde. 15: Bu talimatname ile men edilen ahvale cesaret eden yani başlık ve ağırlık ve 
ihtiyactan fazla eşya ve haliyat ve müzeyyenat ve elbise isteyenler ve bunları alanlar ve 
verenler ve bu cihetten dolayı münazaa ihdas edenler ve bu yüzden evlenmeden rücu eden 
ve ihtad verenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 526 ncı maddesi ile Düğünlerde Men’i 
İsrâfat Kanunu’nun üçüncü maddesi ahkâmı tatbiyk olunacaktır. 

Madde 16: Gerek Men’i İsrâfat Kanunu ve gerekse bu Talimatname ile men olunan ifaal ve 
ahvale ve bu ifaali-i mezkûrenin her ne surette olursa olsun mesul ve [meşabihine ?] cüret ve 
ictisar olunduğuna an memurin-i zabıta ve belediye ve muhtarlar tarafından resen veya 
müracaat ve ihbarat dolayısıyla ıtlâ’ kesb edildiğinde muktezi tahkikat derhal icra olunacak 
ve mütecavizleri mahkûmiyete tevdi’ olunacaktır.  

 
14 Kız tarafından gençlerin erkek tarafından bahşiş almak için yaptıkları oyunlar. 
15 Gençlerin düğün alayının önüne bahşiş almak için çıkılması kast edilmiş olmalıdır. 
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Madde. 17: Men olunan eşya ve her mucib-i kanun müsadere olunarak şehir ve 
kasabalarda mahalli belediyeler namına, köylerde köy sandukları namına bilmüzayede [fer 
ve hat] ve irad kayd edilür. 

Madde.18: Belediyeler namına alınan mücazaat-ı naktiyenin ve sadere olunacak cihaz ve 
başlık bedelinin selase-i [?] dükkânlarda hilaf-ı kanun ve talimat hareket olunduğunu bizzat 
takib ve tesbit eden vazifedar memura verilecektir.  

Madde. 19: Müsamaha ve lâkaydileri yüzünden mıntıkalarında bu talimatname hilafına 
herkes vukuunda memureyn-i zabıtan ve belediye ve muhtarlar mesul edilecek ve 
haklarında takibat-ı kanuniye icra kılınacaktır.  

Madde.20: İş bu talimatname tarih-i neşrinden itibaren muteberdir. 

Madde.21: Bu talimatnamenin tatbik ve ahkâmına Çorum Vilayeti memurdur. 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 526 ıncı maddesi: Her kim selahiyattar merciden kanun ve usulü 
dairesinde verilmiş bir emre itaatsizlik eder veyahut ammenin isterahat ve selameti veya [?] 
hazırası namına her cihedden kanun dairesinde ittihaz edilmiş bir tedbire riayet itmezse bir 
aya kadar hafif hapise ve elli lira kadar hafif cezay-ı nakdiyeye mahkûm olur.  

Düğünlerde ve vukua getirmekte olan isrâfatın men’i hakkındaki 25 Teşrinisani 336 tarihli 
kanun ile mezkûr kanunu hükmüne tevfiykan vilayet meclis-i umumisince bu kere tadilat 
yapılan ve neşrinden itibaren saha-ı tatbiyke vazi karargir olan talimatname suretleri ve 
Türk Ceza Kanunun 526 ıncı maddesi aynen bâlâya derc olundu.  

Kanunu ve talimatname ahkamının mıntıka-ı göz dahilinde harfiyen tatbikine itina 
edilmesi ve babta müsamaha ve lâkaydi görünenlerin şiddetli takib ve tecziye edileceği 
tamamiyle tebliğ olunur. 

Kânunusani 927 
Çorum Valisi 
Faiz 
      

      **** 

Son satırda adı geçen Vali Faiz’in 26 Haziran 1926-16 Şubat 1928 tarihleri arasında 
Çorum’da görev yapan Vali Hasan Faiz Ergun [1884-1957] olduğu anlaşılmaktadır. Hasan 
Faiz Ergun “İçişleri Bakanlığındaki 790 numaralı sicil dosyasına göre 02.05.1923-02.02.1924 
tarihleri arasında Kars, 19.02.1924-30.05.1926 tarihleri arasında Erzincan, 26.06.1926-
16.02.1928 tarihleri arasında Çorum, 27.02 1928-02.02.1931 tarihleri arasında Antalya, 
25.05.1931-14.03.1936 tarihleri arasında Diyarbakır, 28.03.1936-24.05.1939 tarihleri arasında 
Tokat valiliklerinde bulunmuştur.”16  

Sonuç 

Çorum Vilayeti için hazırlanan bu Talimatname metni resmi bir dil ile zaman zaman kırsal 
kesimde kullanılan yerel sözcükleri birleştiren ağdalı bir nitelik göstermektedir. Osmanlı 
bürokrasisinden Cumhuriyet’e geçen ve eskiden beri kullanılmakta sakınca görülmeyen 
hukuki nitelikli bu yazım tekniği kendine has bir gelenek oluştursa da kırsal kesimdeki 

 
16 (Tokat Gazetesi). https://www.tokatgazetesi.com/tokatin-7-valisi-hasan-faiz-ergun/ (Erişim 15 
Aralık 2020). 
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muhatapları tarafından anlaşılabilirliği sorunlu görünmektedir. Sosyolengüistik anlamda bu 
tür metinlerin kanunun anlam bakımından olduğu kadar vazedildiği dil bakımından da 
halktan kopuk olduğu kendini göstermektedir. Bu anlamda hukuk ve bürokrasi dilinin 
zamanla güncellenerek halka yakın bir nitelik kazanması geniş sosyolojik kitlelerin ilgili 
hukuk metinlerini anlamasını kolaylaştırmıştır. Bu bakımdan bu talimatname aile sosyolojisi 
kadar dil sosyolojisi açısından da önem taşımaktadır. Talimatname ve ilgili kanun aile ve 
iktisat sosyolojisi, maliye, hukuk tarihi ve siyaset bilim açısından dikkate değer bir metin 
olmakla birlikte folklor açısından da ele alınabilecek yönler içermektedir.  
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