97846 - Borçların zamanında ödenmesine özen göstererek faizli visa kartı
kullanmak
Soru

Yerel bankalarımızın vermiş olduğu İslami visa kartların caiz olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
Çünkü müftülerden birisinin şöyle dediğini duymuştum: '' Kart ile para çekimi olmaması şartıyla
alışveriş konularında caizdir.'' Bu konuda detaylı bilgi için bu bankalardan birisini aradığımda bana,
alışverişlerde her hangi bir ek para alınmıyor ancak paralarının tek ayda değil de aylık ödemeler
şeklinde geri verildiği takdirde ek masraﬂar çıkmakta olduğunu söylediler. Bunun sebebi ise
paradan kazanç elde edildiği içindir. Para çekiminde ise söylediklerine göre her çekilen paradan
ekstra bir miktar alıyorlar. Sorum şu şekildedir: Bu kartla nakit para çekmemeye kararlıyım, ayrıca
bir mal aldığımda ücretini aynı ayda hepsini ödeyeceğim, bunun üzerine bu kartı kullanmam caiz
mi? Karta sahip olduğumuzda sözleşme imzalanır bu sözleşmtede bazı batıl faiz şartları taşıması
itibarıyla (para çekiminde ekstra para alımı gibi) günahkar olur muyum?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun,
Birincis: Visa kartın kullanımında aşağıdaki şer'i yasaklar olmadığı sürece kullanımında sakınca
yoktur;
1-Borç ödemesinin gecikmesi halinde para cezası veya bir faizin şart koşulması,
2-Eğer visa kartla yaptığı alışverişin karşılığı yoksa para çekme işleminden yüzdelik alımı. Yalnızca
işlem ücreti alınabilir. Bundan fazlasının alınması faizdir.
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3- Karşılıksız kart ile altın, gümüş veya nakit para alımı. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için (97530)
nolu sorunun cevabına bakınız.
İkincisi: Kişi borçları zamanında ödemeye özen gösterse de, faizli bir anlaşmaya imza atması da
caiz değildir. Çünkü haram anlaşmanın ikrarı caiz değildir. Kişi bazen unutma, hastalık gibi bazı
şartlardan dolayı borcun ödenmesini geciktirebilir böylece faize düşer.
''El-İnsaf'' isimli kitapta şöyle denmiştir: ''Mezhebteki sahih olan görüşe göre, fasid bir akit ile
alışveriş yapmak haramdır. Eğer yapılırsa müşteri mala sahip olmaz ve bu mal üzerindeki tasarrufu
gerçekleşmez.'' 4/473 Bu sebeple zaruret olmadan bu kart sistemine girmen gerekli değildir. İlk
olarak batıl şartlara imza atmak zorunda kalacaksın, ikinci olarak her ne kadar taksitli mal alımında
kulanmayacaksan da veya faizden kaçınmaya çalışsan da bu kart bunlar için elverişlidir. İnsan
kendine en ihtiyatlı bir şekilde davranması gerekir. kendisini ﬁtnelerin tuzağına düşürmez. Zira mal
ﬁtnesi, ﬁtnelerin en büyüklerindendir.
Daha fazla bilgi için (3402), (13725) ve (13735) sorularının cevaplarına bakabilirsiniz.
En iyisini Allah bilir.
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