356116 - İndirim kartlarını pazarlamanın hükmü
Soru

İnternette pazarlama işlerinde çalışıyorum. Satıcının alıcıya sağladığı belirli bir hizmete karşılık
aylık veya yıllık abonelikleri pazarlıyorum. Aracı yapılan abonelik türüne ve süresine göre
komisyon alır. Müşteri, hizmetten yararlandığı müddetçe komisyon alıyorum, bunun hükmü nedir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Soru soran kişi abonelik türünü belirtmemiş, indirim kartları mı yoksa başka bir konu mu?
Pazarlama yaparken kendisi bir masraf ödüyor mu yoksa? Bu nedenle buna net cevap vermek
mümkün değil ancak istifade edilecek iki hususu belirtmek isteriz.
Birincisi:
Katılım, eğitim, hesap açtırma vb. isimler altında pazarlamacı; ﬁrmaya belirli bir ücret öder.
İnternet alanında yapılan pazarlama işleri genellikle böyle yapılmaktadır. Bu tür pazarlamacılık caiz
değildir. Çünkü bu uygulama harama götüren bir yoldur. Bir taraftan şirket için kesin bir kazanç
sağlarken pazarlamacı için muhtemel bir kazançtır.
İkincisi:
Sadece mübah olan ürün ve hizmetlerde pazarlama işleri yapmak caizdir. Haram olan hizmetlerde
ise pazarlama işi haramdır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten
sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı
gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide/2)
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Böylece faiz bağlantılı indirim kartlarına katılım ve pazarlama haramdır.
İndirim kartları uygulaması: Katılımcı, lokanta veya alışveriş merkezlerinden indirim kazanmak için
belirli bir ücret öder. Bu işlem haramdır. Çünkü katılımcı, aylık veya senelik sabit bir ücret öder
ancak elde edeceği kazanç belirsizdir. Bu uygulamada aldanma mevcuttur.
Daimi fetva kurulu ve şeyh İbn Baz ve İbn Useymin bu tür kartlara katılım yapmanın haram
olduğunu fetva vermişlerdir.
(Daimi Fetva Kurulu 6/14 İbn baz, Lika el bab el Meftuh İbn Useymin 389)
Sonuç olarak şayet müşterinin belirli bir ücret ödemesi ve buna karşılık satın alacağı hizmet ve
ürün karşılığında indirim kazanmasını sağlıyorsanız bu işlem haramdır. Bununla ilgili sitenin bir
yerinde cevap verilmiştir. Haram olan bir uygulamaya aracılık yapman da haramdır.
Şayet çalıştığınız hizmet veya uygulama bahsettiğimiz türden farklı ise bunu açıkça belirttiğiniz
durumda daha açık cevap verilecektir.
En iyisini Allah bilir.
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