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Soru:
Bir kimsenin, âile veya çocuk yardımı diye
adlandırılan mal yardımını devletten alması câiz midir?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Belirli çocuk sayısının bulunması veya asgari
ücretli kimselerden olmanız gibi,devletin yardım almak
için koymuş olduğu şartlara hâiz iseniz,devletten gelen
yardımı kabul etmenizde hiçbir sakınca yoktur. Bu
konuda yasak olan; bu yardımları elde edebilmek
için hileye başvurmanız veya yalan söylemenizdir.
Bu malların kabul edilmesindeki delil şudur:
Ö mer'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre o şöyle demiştir:
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana
Beytülmal’den bir şeyler verir, ben de:
- Onu benden daha fakir birisine ver, derdim.
Hatta bir defasında bana bir mal vermişti de ben:
-

Onu benden fakir birisine ver, dedim.

- Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurdu:
- Sen onu al. Bu kabilden göz dikmediğin ve
istemediğin halde sana gelen malı da al. Böyle
olmayan bir malı ise canın çekmesin."1
Zirâ bu mal, başkasına hiçbir zarar vermeyen ve
malını eksiltmeyen, bağışta bulunan kimsenin malıdır.
Bu sebeple bu malı kabul etmesinde hiçbir sakınca
yoktur.
Bu yardımın, -dînî konuda birtakım şeylerden
vazgeçmeye veya bırakmaya sebep olmaması
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kaydıyla-, müslüman veya kâfir olan bir devlet tarafından verilmesi arasında hiçbir fark yoktur.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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