dürüstleri
tevbe edenleri
temizlenenleri
güzel davranışta bulunanları
sabredenleri
iyi davrananları
kendisine dayanıp güvenenleri
iyilik edenleri
âdil olanları
iyi ve güzel iş yapanları
(haksızlıktan) sakınanları
(ahdi bozmaktan) sakınanları
çok temizlenenleri
âdil davrananları
adâletli olanları
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Hafifletir yükünü,
Her yıl kırkta bir verir.
Yüce Mevlâmız ona
Fazlasını gönderir.
Dedem her zaman der ki:
“Bir eken binler biçer,
Allah’a kul olmanın
Yolu zekâttan geçer.
Her müminin evinde
Zekât gülü açmalı,
İhtiyaç duyanlara
Mutluluklar saçmalı.
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aşırıları
bozgunculuğu
küfürde ve günahta ısrar eden kimseyi
kâfirleri
zâlimleri
kendini beğenmiş kibirli kimseleri
hâinliği meslek edinmiş günahkârları
kötü sözün açıkça söylenmesini
bozguncuları
sınırı aşanları
israf edenleri
hâinleri
büyüklük taslayanları
hâin ve nankör olan herkesi
şımarıkları

Allah daha artırsın,
Dedemin çoktur malı.
Fakirlere dağıtır,
Kendi olmaz hamalı.

Güler yüz sadakadır,
Herkes aklında tutsun.
Parası olmayanlar
Gülücükler dağıtsın.”
1

Bestami Yazgan

“ Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane
gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın
lütfu geniştir, O her şeyi bilir. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa
kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında özel
mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve
bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de
yoktur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için
harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa
çıkarmayın. ... Allah, yaptıklarınızı görmektedir. ”
Bakara Suresi 261-265

