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Toplum içinde yaflayan varl›klar olarak her türden ihtiyac›m›z› yine
ayn› toplum içinde yaflayan di¤er bireylerden karfl›lar›z. Ve birey
olarak biz de di¤erlerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lar›z. Çeflitli iliflkiler ba¤-
lant›lar olarak görünen bu al›flverifller birçok düzenlemenin de do¤-
mas›na yol açm›flt›r. Bizim konumuz bu düzenlemelerden hukuk ala-
n›ndaki yaz›l› ya da sözlü yap›lm›fl sözleflmeler ve bu sözleflmelerle
edindi¤imiz haklar›m›za nas›l kavuflabilece¤imiz konusundaki genel
düzenlemeler olacak…
Eviniz var, kiraya vereceksiniz. Eviniz yok, bir ev kiralayacaks›n›z.
Arsan›z var, inflaat yapt›racaks›n›z; ya da kat karfl›l›¤› müteahhitle
anlaflacaks›n›z. Oto pazar›ndan 2.el vas›ta alacaks›n›z ya da sata-
caks›n›z. Belki de takas yapacaks›n›z. Çocu¤unuzu yaz okuluna kay-
dettireceksiniz. Mimar veya inflaat mühendisisiniz; çok yak›n arkada-
fl›n›z›n evini restore etmektesiniz. Bakkaldan ekmek sat›n alacaks›n›z.
Bir elbise diktireceksiniz, seyahat edeceksiniz, evinizi sigortalata-
caks›n›z, bir flirket kuracaks›n›z… Gözünüzü kapat›p düflünmeye ba-
fllad›¤›n›zda nerdeyse nefes alman›n bile bir sözleflme iliflkisi do¤ur-
du¤unu fark edersiniz.
Sözleflmeler en bilinen haliyle yaz›l› ve sözlü olanlar olarak ikiye ay-
r›l›r. Baz› sözleflmeler hem yaz›l› hem sözlü yap›labilse de yani her
iki halde de taraflar› ba¤lay›c› sonuç do¤urabilse de baz›lar› ancak
ve ancak yaz›l› olarak yap›l›rsa taraflar› ba¤lay›c› olur. Hatta baz›lar›
için yasalar özel bir yaz›l› flekil ve hatta resmi bir yaz›l› flekil öngörmüfl-
tür. Bu flekilde yap›lmam›flsa bu sözleflme tamamen geçersiz olur,
bir taraf di¤er taraftan sözleflme ile borçland›¤› edimi (borcu) yerine
getirmesini isteyemez.
Sözlü yap›ld›¤› halde geçerli olan sözleflmelere bir örnek kira sözlefl-
meleridir. Taraflar aras›nda kiralanacak eflyan›n kirac›n›n kullan›m›na
sunulmas› konusunda ve ödenecek kira bedeli konusunda sözlü de
olsa mutabakat sa¤lanm›fl ise kira sözleflmesi kurulmufl olur. Art›k
taraflardan mal sahibi (anlaflmaya göre peflin ödenecek ise) kirac›dan
kira bedeli isteyebilir, kirac› da kiralanm›fl fleyin kendisine anlaflma
flartlar›na uygun flekilde teslimini isteyebilir. Bir di¤er örnek ani
edimli menkul al›m sat›m› olabilir. Örne¤in pazarda tezgâhtan elma
sat›n ald›¤›n›zda ya da bakkal al›flverifli yapt›¤›n›zda sat›c› ile aran›zda
kurulan menkul mal sat›m› sözleflmesinde oldu¤u gibi…
Ariyet (kullanma hakk›n›n bedelsiz b›rak›lmas›), vedia (mal›n emanet
edilmesi), menkul mal trampas› (takas), genel anlam›yla vekâlet
(yasada özel olarak düzenlenmifl ifllerin yap›lmas› d›fl›ndaki genel
hallerde) ,hizmet, istisna(eser üretimi ya da ›smarlama), gibi birçok
sözleflme de sözlü yap›labilir ve geçerli olur.
Ç›rakl›k sözleflmesi, factoring sözleflmeleri, kayd› hayatla irat(yaflam
boyu gelir) sözleflmesi, kefalet sözleflmesi, miras pay›n›n bir di¤er
mirasç›ya devri için yap›lan sözleflme gibi baz› sözleflmeler ancak ve
ancak yaz›l› flekilde yap›ld›¤› takdirde geçerlidir. Burada yaz›l› olma-
s›n›n aranmas›ndaki maksat sözleflmenin ispat› için de¤il sözleflmenin
mevcudiyetinin sa¤lanmas› içindir; bir taraf baflka herhangi bir vas›ta
ile di¤er tarafla bu türden bir sözleflmeyi “sözlü” olarak yapt›¤›n›
kan›tlasa dahi sözleflmede di¤er tarafa yüklenilmifl borçlar›n yerine
getirilmesini zorlayamaz; zira bu sözleflme yoktur, dolay›s›yla taraflar›
ba¤lamaz.

Bir de kanunda s›k› s›k›ya flekiller getirilmifl hem yaz›l› hem de resmi
flekil flart›na ba¤lanm›fl sözleflmeler vard›r ki bunlar kanunda öngörülen
tüm unsurlara uyulmadan geçerli olmaz
Bilinen en yayg›n örnek tafl›nmaz mal al›m-sat›m›d›r. Ayn› flekilde
tafl›nmaz mal ba¤›fl›, tafl›nmaz mal sat›fl vaadi, vasiyetname, miras
sözleflmeleri, ölünceye kadar bakma, evlenme merasimi, taraflar›n
malvarl›klar› ile ilgili düzenlemeyi yapt›klar› evlilik sözleflmeleri,
evlat edinme sözleflmesi de resmi yaz›l› flekil ve baz› usullere ba¤lanm›fl
sözleflmelere örnek gösterilebilir. Kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmeleri,
içeri¤inde bir tafl›nmaz sat›fl vaadini bar›nd›rd›¤›ndan, do¤al olarak
resmi yaz›l› flekilde yap›lmal›d›r. Resmi flekilde yap›lmas› gereken
sözleflmeler kanunlarda gösterilmifl ve usulleri de belirlenmifltir.
Yukar›da da söyledi¤imiz gibi, baz› sözleflmeler (hatta pek ço¤u)
sözlü olarak yap›ld›¤›nda geçerli olurlar. Ancak HUMK uyar›nca bir
hakk›n do¤umu, düflürülmesi, devri, de¤ifltirilmesi, yenilenmesi, er-
telenmesi, ikrar› ve itfas› amac›yla yap›lan hukuki ifllemlerin, yap›l-
d›klar› zamanki miktar veya de¤erleri bugün için dörtyüz altm›fl
dokuz YTL’s›n› geçti¤i takdirde senetle (veya kesin delillerle diyebiliriz)
ispat olunmas› gerekir. Yaz›l› veya resmi flekle ba¤l› sözleflmelerde
genel olarak bir kan›tlama sorunu yoktur.
Di¤er yandan sözlü olarak yap›labilen baz› sözleflmelerin varl›¤›n›
(mevcudiyetini) her türlü delille kan›tlamak mümkündür. Hatta söz-
leflmelerin içeri¤ini de çok defa yaz›l› olmayan (daha do¤ru bir deyim-
le kesin olmayan) delillerle kan›tlamak mümkündür. Ancak sözlefl-
menin nev’ine göre baz› hususlar yine de ancak kesin delillerle (ikrar,
kesin hüküm, senet, yemin) kan›tlanmal›d›r. Örne¤in tafl›nmaz kira-
s›nda sözleflmenin varl›¤›, bafllang›ç tarihi, süresi gibi hususlar her
türlü delille kan›tlanabilirken kira bedelinin miktar› hakk›nda bir uyufl-
mazl›k varsa, bu ancak kesin delille kan›tlanabilir. (Di¤er tüm ödeme-
lerde oldu¤u gibi) kira bedelinin ödenip ödenmedi¤i hususu da kesin
delille kan›tlanabilir. Keza kiralanm›fl bir yerin bir baflkas›na devre-
dilebilmesi ya da alt kirac›ya kiralanabilmesi hakk›n›n kiralayandan
al›nd›¤›na dair iddian›n da kesin delille kan›tlanmas› zorunludur.
Ancak sözlü olarak yap›labilse dahi mevcudiyetini yine de kesin
delillerle (ikrar, kesinleflmifl mahkeme karar›, yaz›l› belge, yemin)
kan›tlayabilece¤imiz sözleflmeler vard›r. Örne¤in bedelsiz kullanmak
ve iade etmek üzere bir mal›n verilmesi (ariyet), bir mal veya paran›n
birine (mesela bankaya) kulland›rma gayesi olmaks›z›n emaneten
verilmesi (vedia), ani edimli olmayan menkul mal al›m-sat›m› ve
trampas›, bir eser meydana getirmek için yap›lan sözleflmeler (istisna)
gibi sözleflmeler böyledir. Bu durumda hem sözleflmenin varl›¤›n›
hem de düzenledi¤i hususlar› ancak kesin delille kan›tlayabiliriz.
Yüzeysel bir göz atmada bile, yaflam›n ço¤unu kapsayan sözleflmelerde
yaz›y› kullanman›n önemi derhal kendini göstermektedir. Sizlerin
yukarda verdi¤im ayr›nt›lar› akl›n›zda tutup bu hususlara göre
iliflkilerinizi düzenlemeniz zordur. Bu nedenle her kimle olursa olsun
ve her ne için olursa olsun bir sözleflme yap›yorsan›z, bir tahsilât
yap›yorsan›z, bir ödeme yap›yorsan›z, bir taahhüt al›yorsan›z, bir
inflaat yapacaksan›z, bir vaad al›yorsan›z yaz›n. Gerekirse bir sigara
ka¤›d›na yaz›n! Efl dost oldu¤una bakmadan yaz›n ve imzalat›n!
Hakk›n›z› almak için mutlaka iflinize yarayacakt›r.
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