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Təranə Abdullayeva                     
“Zərifə xanımın nəvələri” 
 

“Zərifə xanımın nəvələri” kitabı dövrümüzün möcüzəsi kimi şöhrət 

qazanmış Zərifə Yaqub qızı Mayılovanın tibbi fəaliyyətinə həsr olunur.  

Kitab insanın anatomiya və fiziologiyasını, psixologiyasını qeyri-adi 

qabiliyyəti ilə bilən xeyriyyəçi Zərifə xanım Mayılovaya həsr olunmuşdur. 

İlahi istedad sahibinin möcüzəsi, həyat yolu, inkişaf fəaliyyətindən söz açan 

kitaba Zərifə xanımın müalicəsi nəticəsində analıq səadətinə qovuşmuş 

xanımların ürək sözləri daxil edilmişdir. Kitab fenomen qadın olan Zərifə 

xanım Mayılovanın fəaliyyətinin kompleks tədqiqi ilə məşğul olacaq 
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mütəxəssislər, eyni zamanda geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 

 

                                                    Təranə Abdullayeva, 2021 
                  
 
                                                Ön söz 
 

 “Göylərdə və yerdə  neçə-neçə əlamətlər, nişanələr vardır ki, 

insanlar onların yanından üzlərini çevirib keçirlər” (Qurani-Kərim, “Yusif” 

surəsi, 105-ci ayə). 

Uca Yaradanın xəlq etdiyi insan, elmin müxtəlif sahələrində  yüksək 

nailiyyətlər əldə edərək, üçüncü minilliyə qədəm qoyur. Lakin, insan özünə, 

onu əhatə edən həyata diqqətlə nəzər yetirsə, Qüdrətli Allahın ona 

göndərdiyi möcüzələri görər, onun mahiyyətini dərk edər. 

Rastlaşdığımız saysız-hesabsız möcüzələr Ulu Tanrının böyük 

müqəddəs sirrinin kiçik hissəcikləridir. Yaratdığı insanı sevən Allah hər 

zaman insanları uğradığı zəlalət və çətinliklərdən xilas etmək üçün müxtəlif 

çarələr verir, ümidsiz, əlacsız insanlara nicat yolunu göstərir, insanları 

ümidlərinə qovuşdurur. Böyük Yaradan zaman-zaman insanların 

bəlalardan qurtuluşu üçün Yer üzərinə Peyğəmbərlər, möcüzəli insanlar 

göndərmişdir. 

Ulu Tanrı belə möcüzəli insanlara öz qüdrətindən pay verərək, onlara 

ecazkar qabiliyyətlər bəxş etmiş və onları dərdlərə çarə olmaq üçün 

bəşəriyyətə göndərmişdir. 

İnsanların xəstəliklərdən qurtulması üçün böyük Yaradan el içindən 

çıxmış təbiblər vasitəsilə  hər bir dərdə dərman göndərmişdir. Tanrının 

Azərbaycana hədiyyəsi olan, “rentgen qadın” adı ilə tanınan Zərifə xanım 

Mayılova xalqının sağlamlığı keşiyində duran, dərdlərinə çarə olan şəfalı 

əllərin və nurlu gözlərin sahibidir. 
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Zərifə Mayılova haqqında xəstələrin xahişlərini nəzərə alaraq, dövrü 

mətbuatda saysız-hesabsız məqalələr, oçerklər dərc olunmuşdur. Bütün 

bunlar real faktlara əsaslanır. Onların içərisində sadə zəhmətkeş 

insanlardan tutmuş, yüzlərlə elm-sənət sahibləri, o cümlədən də alim, 

müəllim, həkim, şair və başqa insanlar da vardır. Möcüzəli şəfa sahibi 

Zərifə xanıma müraciət edərək, sağlamlıqlarına qovuşan minlərlə insanın 

öz xilaskarı haqqında ürək sözləri, xoş arzuları, minnətdarlıq hissləri bitib 

tükənmir.  

Maraqlıdır ki, elm və texnikanın bu qədər yüksək inkişaf etdiyi dövrdə 

Zərifə xanımın qeyri-adiliyinin, şəfalı əllərinin, insan orqanizminin 

dərinliklərinə nüfuz edən gözlərinin rentgen qabiliyyətinin mahiyyətinin 

açıqlanması elmi cəhətdən hələ mümkün deyil. Təsadüfi deyildir ki, insanın 

qeyri-adi qabiliyyətlərini araşdıran ABŞ-ın dünya şöhrətli alimləri Zərifə 

Mayılovanın ilahi qabiliyyətini təsdiq edərək, ona “Rentgen qadın” adını 

verərək, onu “Əsrin möcüzəsi” adlandırmışlar. 

Zərifə xanımın bu qeyri-adi bacarığı ABŞ, Almaniya, Türkiyə, 

Rumıniya, Rusiya, Niderland, İraq, İran və başqa dövlətlərin məşhur 

mütəxəssisləri tərəfindən təhlil olunmuşdr. Bütün bu ölkələrin alimləri Zərifə 

xanımın İlahi qeyri-adi qabiliyyətinə heyran olduqlarını, təəccübləndiklərini 

bildirmişlər. 

Bütün bu elmi araşdırmaların nəticəsi kimi, bir çox dünya elmi 

araşdırmalar mərkəzlərinin Zərifə xanıma təqdim etdikləri rəsmi sertifikatlar, 

fəxri diplomlardır.  

Bu faktları nəzərdən keçirdikdə, dərin təəssüf hissi keçirməmək 

mümkün deyil. Dünyanın qabaqcıl ölkələri Zərifə xanıma xaricdə rəsmi 

müalicə ocaqları ayıraraq, buna külli miqdarda vəsait xərcləyərək, onu öz 

ölkələrinə insanları müalicə etməyə dəvət edirlər. Öz vətənimizdə isə Zərifə 

xanım hələ də səviyyədə qiymətləndirilməmişdir. Halbuki, onu dəvət edən 

istənilən dövlət ona bu şəraiti yaratmağa hazırdır. Çox təəssüf ki, biz çox 

zaman malik olduğumuz dəyərli vətən övladlarını vaxtında qiymətləndirə 
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bilmirik. Zərifə xanım Azərbaycan xalqının payına düşən İlahi bir milli 

sərvətdir! Məhz buna görə də milli sərvətimizə olduğu kimi, Zərifə xanıma 

da vaxtında dəyər verilməlidir. Şəhid, məcburi köçkün ailələrinə, uşaq 

evlərinə, əsgərlərə yardım edən xeyriyyəçi, yardım etməyi sevən Zərifə 

xanıma ən azı dövlət tərəfindən qeyri-ənənəvi müalicə ocağı yaradıla 

bilərdi. Halbuki, Çin, Koreya, Hindistan və başqa ölkələrin tibb aləmində 

tanınmayan “həkimləri”, respublikamızda qeyri-ənənəvi tibbi müalicə ilə 

məşğul olurlar 

Bir millət kimi başımıza gələn bir çox faciələrin bir səbəbi də, milli 

dəyərlərimizə düzgün qiymət verə bilməməyimizdir. Bəşər tarixi həmişə əsil 

insanlara, qiymətli vətən övladlarına əsil qiymət verib və verəcək. Bu 

qiymətin əsil sübutu gözəl insan, vətənpərvər Azərbaycan qızı Zərifə xanım 

Mayılovaya minlərlə insanların ehtiramı və böyük sevgisidir. Bu sevgi və 

hörməti isə heç bir vasitə ilə əldə etmək olmaz! 

Zərifə xanım sözün əsil mənasında əfsanələrdəki Simurq quşu kimi 

səbrlə, əzmlə Azərbaycan xalqının sağlamlığı üçün öz əməyini və 

bacarığını zərrə-zərrə sərf edir, minlərlə insana sevinc bəxş edir. Zərifə 

xanım kimi insanlar xalqımız üçün həqiqi baş ucalığı və milli iftixar hissidir! 
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Müəllifdən 
      

Uca Yaradan yaratdığı insanları həmişə sevir, onlara qayğı ilə 

yanaşır. Bəzən Yaradanımız insanlardan kiməsə əksəriyyətindən fərqli olan 

qeyri-adi qabiliyyət, bacarıq bəxş edir. Bəşər yarandığı gündən belə 

insanlar dünyaya gəliblər və qeyri-adi qüvvəyə malik insanlara “Allah vergi 

vermişdir” deyirlər. Belə insanlar yüksək mənəvi dəyərləri, qəlblərində Allah 

sevgisi, paklığı ilə seçilirlər. 

Bir millət kimi, Böyük Yaradan zaman-zaman bizə xalqımızı 

çətinliklərdən, çarəsizliklərdən, xəstəliklərdən qurtara bilən İlahi şəxsiyyətlər 

bəxş etmişdir. Möcüzələr göstərmək, xalqı, milləti yolunda faydalı işlər 

görmək, özündən sonra bir iz qoymaq, xalqın həmişə hörmətlə anacağı ad 

qoymaq gözəl amaldır. Belə xeyirxah insanlar həmişə müqəddəs nurun 

şüaları altında irəliləyir, müqəddəs amala doğru gedirlər.  

Bu gün ərsəyə gətirdiyimiz kitab, gözəl insan, qayğıkeş, ismətli, sadə, 

təvazökar, səmimi bir Azərbaycan xanımı haqqındadır.  

  Bizim Zərifə xanımla tanışlığımız təxminən 15 il əvvəl, yəni 2001-ci 

ildə olmuşdur. Bu əvəzolunmaz insan bir çoxları kimi, bizim ailənin də 

dərdlərinə əlac edib. Dəfələrlə məni, həyat yoldaşımı, övladlarımı qaçılmaz 

ağır əməliyyatlatdan 1-2 seansla xilas edib. Zərifə xanımın nurlu gözləri və 

şəfalı əllərinin nəticəsində ailəmizin sakit həyatı bərpa edilmiş, sevincə 

qovuşmuşuq. Biz Zərifə xanıma olan minnətdarlığımızı dəfələrlə bildirmişik. 

Bu gün malik olduğu İlahi qüvvəyə rəğmən, sadə, təvazökar, səmimi, 

iffəti və isməti ilə əsil Azərbaycan qadını nümunəsi olan Zərifə xanım 

barədə belə bir kitab yazdığımız üçün qürur duyuruq! 

Uzun illər boyu Zərifə xanımın qəbuluna gedərkən, adətən, gənc, 

ortayaşlı qadınlarla rastlaşırdıq. Mən qadınların üzlərindəki kədəri, 

ümidsizliyi, çarəsizliyi gördükcə, dözməyərək bu qadınlarla həmsöhbət 
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olurdum. Bu qadınların qəmli hekayələrinin, göz yaşlarının, səssiz 

fəryadlarının şahidi olduqca, qəlbim parçalanırdı. Bu xanımların həyatları 

müxtəlif idi. Kimisinin həyat yoldaşı ona dayaq, arxa idi. Kimisinin həyat 

yoldaşı isə onun dərdinə laqeyd olub, tənəli davranırdı. Kimisi ər evində 

özünü günahkar bilir, qayınana, qayınata, baldız tənəsi eşidirdi. Talelər 

müxtəlif, dərd isə eyni idi: övladı olmamaq... 

Bir qadın, 2 övlad anası kimi bəlkə də mən belə bir dərdi 

yaşamadığım üçün bu gözəl qadınların, yanında daxilən əzab çəkirdim. Bu 

dərd nə idi? Hər bir gənc qızın bir əziz arzusu olur: el adətilə ailə qurmaq. 

Ağ göyərçini xatırladan ağ gəlinliklə sevdiyi insanın evinə gəlin köçmək, 

xoşbəxt olmaq, və övlad sahibi olmaq! Mehriban, isti ailə ocağı qurmaq. 

Çox təəssüf ki, tanıdığım xanımları yeganə, lakin qadın üçün ağır dərd olan 

ana ola bilməmək dərdi birləşdirirdi. 

Bu qadınların içində 5 il, 7 il, hətta 17 il övlad arzusu ilə yanan, övlad 

həsrəti çəkən qadınlar da var idi. İllərlə tibb müəssisələrində külli miqdarda 

pul xərcləyən, lakin müalicə oluna bilməyən, ümidsizlik içində çırpınan 

qadınların kədərli simalarını görmək nə qədər ağır idi. Onların həyat 

hekayələri bir-birindən qəmli idi, hətta elə gəlinlər var idi ki, bir neçə dəfə 

hamilə qalmış, lakin çətin keçən hamiləlikdən sonra övladını itirmişdi. 

İlahi, övladı həsrətlə, sevinclə, səbirsizliklə gözləmək, ona həvəslə 

paltar, oyuncaq almaq və sonra... Gənc ikən övlad itirmək dərdi necə ağır 

imiş! Övlad nə yaşda olursa olsun, onu itirmək ana üçün ən ağır dərddir. 

İndi onların son ümid yeri, nicat qapısı Zərifə xanım idi! Gözləmə 

otağında oturan qadınları izləyirdim. Ümidlə hansısa  tanışlarının, Zərifə 

xanımın müalicəsi ilə neçə illərdən sonra övlad sahibi olduğu xəbərini bir-

birlərinə deyir, təsəlli tapır, bir-birlərinə təsəlli verirdilər. Zərifə xanımın 

qəbuluna girib, sevinc göz yaşları ilə çıxan neçə-neçə qadın gördüm. Zərifə 

xanımla bu barədə söhbət etdikdə, o mənə bu ana olan qadınların 

minnətdarlıqla dolu, sevinc saçan məktublarını verdi. 
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Tanış olduğumuz bu 15 il ərzində mən Zərifə xanımım xərçəngin ilkin 

mərhələsindən başlayaraq, müxtəlif xəstəlikləri tam müalicə etdiyinin canlı 

şahidiyəm. Lakin bir insanı müalicə etdikdə, Zərifə xanım Uca Allahın 

köməyi ilə ona həyat bağışlayır. Bir qadına ana olmağı nəsib etdikdə isə, 

ona həyat, övlad, ailə xoşbəxtliyi, səadət bəxş edir. 

Məhəmməd Peyğəmbərimiz (s) buyurmuşdur: “Cənnət anaların ayağı 

altındadır”. İlahi vergili Zərifə xanım Azərbaycan xanımlarına belə 

müqəddəs bir zirvəni bəxş edir! 

Onun qəbuluna gedən hər kəs Zərifə xanımın İlahi vergisinin köməyi 

ilə dünyaya gələn yüzlərlə körpənin  az bir qisminin şəklini gərə bilər. Bu 

necə xoşbəxt ana, xoşbəxt ailə rəsmidir! 

Zərifə xanım bacarıqlı, işgüzar, əməksevərdir. Özünün İlahi 

qabiliyyətini heç kimdən əsirgəmir. Təbiətcə xeyirxah, fitrən fazil bir 

insandır. O, öz zəhməti, insanpərvərliyi sayəsində, insanlığın ən uca 

zirvəsində dayanır. 

Söhbətlərimizin birində Zərifə xanım Almaniyada qalıb işləmək 

dəvətini bizə göstərdi. Bu təklifin xeyirli olduğunu biz ona dedikdə, belə bir 

cavab verdi: “Mənə müraciət edənin əksəriyyəti imkansız insanlardır. Mən 

onların son ümidiyəm, onları qoyub gedə bilmərəm. Uca Allah mənə bu 

qüvvəni onlara görə verib. Bur də ki, mən Vətənimi canım qədər sevirəm. 

Mən hara getsəm, Vətənimə qayıdacağam. Mən Vətənsiz ölərəm!” 

Qadir Yaradanımız Zərifə xanımı milyonlarla insana xoşbəxtlik 

möcüzəsi kimi bəxş edib. Zərifə xanım millətimiz üçün pak bir zirvə, milli 

iftixar hissidir! 

Sevimli oxucular. Yəqin ki, sizə kitabımızın nə üçün “Zərifə xanımın 

nəvələri” adlandırmağımız aydın oldu. Bu kitabda sizlər illərlə övlad həsrəti 

ilə alışıb-yanan, əzablı illərin yorğunu olan gözəl, məlahətli, iffətli 

Azərbaycan xanımların dərdli taleləri ilə tanış olacaqsız və ana olmaq 

xoşbəxtliklərini əyani olaraq görəcəksiniz. Kitabda hər bir xanımın 

minnətdarlıq məktubları olduğu kimi verilmişdir. 
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Biz dünyada analoqu olmayan müayinə və müalicə üsullarının sahibi 

Zərifə xanımı bizlərə bəxş etdiyi üçün Uca Tanrıya minnətdarıq! 

 

 

                                                                   Təranə Abdullayeva 

 

                                    Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti, 

                                    Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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Rentgen qadın Zərifə Yaqub qızı Mayılova 
 

Zərifə xanım 1959-cu ilin 19 dekabrında Azərbaycan Respublikası 

Kəlbəcər rayonunun Kilsə kəndində dünyaya gəlmişdir. O, elə uşaqlıq 

yaşlarından ətrafında yaşayanlar içərisində öz möcüzəli, sirli baxışları, 

təəccüb doğuran davranışları, qeyri-adi hərəkətləri ilə seçilməyə başlayır. 

O, 1966-1969-cu illərdə Kilsə kənd orta məktəbində ibtidai təhsil almışdır. 

Əsli-nəcabəti İslam dininin müqəddəs şəxsiyyətlərindən olan 7-ci 

İmam Museyi-Kazımdan (ə) başlayır. Bunu ailədə saxlanan tarixi sənəd 

olan nəsil şəcərəsi də təsdiqləyir.  

1968-ci ildə 9 yaşında ikən 12 günlük letargiya yuxusuna getmiş və 

bu yuxudan ayıldıqdan sonra onun möcüzəli keyfiyyətləri üzə çıxmışdır. 

1989-cu ildə onlar Xanlar (indiki Göygöl) rayonunun Molla Cəmilli kəndinə 

köçürlər. O, 1990-cı ilin yanvarında yenidən 12 günlük letargiya yuxusuna 

gedir. 

1993-cü ilin yanvarında isə bir daha 18 günlük letargiya yuxusuna 

gedən Zərifə xanım bu dəfə insanın daxili aləmini görmə qabiliyyəti ilə 

oyanır. Baxışları ilə insanın daxili aləmini görmək, insan daxilində olan 

sirlərdən, möcüzələrdən baş çıxara bilməsi qabiliyyətinin olması 

ətrafdakılar üçün aşkarlanır. O, rentgenəbənzər şüalı gözləri ilə neçə-neçə 

xəstənin dərdinin üzə çıxarılmasına, müayinə edilməsinə, nəhayət, dəqiq 

diaqnoz qoymaqla müalicə edilməsinə başlayır. 

1995-ci ildən Zərifə xanım Bakıya köçür. Az keçməmiş Bakı və bütün 

Azərbaycan onun varlığından xəbər tutmağa başlayır. 

 Zərifə  Mayılova qeyri-adi qabiliyyəti ilə 50-dən çox xəstəliyi müalicə 

və müayinə edir. Onun bir çox ölkələrdən, o cümlədən, Rusiya, Türkiyə, 

Almaniya, ABŞ-dan sertifikatları vardır. 
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Mənə üçqat analıq səadətini yaşadan Zərifə xanımdır! 

                  
 

 
Mən İmamverdiyeva Gülüzə Hacı qızı 1996-cı ildə ailə qurmuşam. 

Mən də bütün gənc xanımlar kimi ailə qurub, övlad sahibi olmaq istəyirdim. 

Hər zaman xəyalımdakı körpəni əzizləyirdim. Lakin, evliliyimdən bir neçə il 

uşağım olmadı. Bir çox həkimlərə müraciət etsək də, heç bir nəticə olmadı. 

Hətta həkimlər heç vaxt ana ola bilməyəcəyimi dedilər. 

Tanışlarımızdan biri Zərifə xanımın qəbuluna getməyi bizə məsləhət 

bildi. Yoldaşımla birlikdə Zərifə xanımın qəbuluna düşdük. Zərifə xanım 

bizə uşağımızın olacağını dedi. O an yoldaşımla yaşadığımız hissləri 

sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Sanki qaranlıq dünyamıza Zərifə xanım 

nur saçdı. 3 seansdan sonra 30.06.2000-ci ildə qızım dünyaya gəldi. Zərifə 

xanım qızımıza öz adını verdi. Hal-hazırda qızım X sinif şagirdidir. 2 il 

sonra 11.11.2002-ci ildə ikinci qızım Məsumə dünyaya gəldi. Hazırda VII 

sinif şagirdidir. 09.10.2004-cü ildə isə ailəmizə oğlum gəlişilə daha da 

xoşbəxtlik gətirdi. Oğlumuza Əli adını verdik. Əli hazırda VI sinifdə oxuyur.  

Ailəmlə bu gün çox xoşbəxtik. Bu xoşbəxtliyimə görə hər zaman 

Zərifə xanıma ailəm adından minnətdaram. 

 

              İmamverdiyeva Gülüzə  

Rüstəmova Zərifə 
4 il sonra 

Rüstəmova 
Məsumə 
2 il sonra 

Rüstəmov Əli 
4 il sonra 
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                   Analığı mənə bəxş edən möhtərəm xanım 

 
 

Mən Haşımova Gülarə 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 

Yaşadığım ünvan Bakının Pirallahı qəsəbəsidir. Mən 1996-cı ildə ailə 

həyatı qurmuşam. 7 il övladım olmayıb. Məni mollalara, həkimlərə 

apardılar. Amma heç bir faydası olmadı. Hər şeydən bezmişdim. Dedim ki, 

daha həkimə getmək istəmirəm. Allah mənə qismətimdə varsa, övlad 

verəcək, yoxdursa yox. Gecə-gündüz Allaha yalvarırdım, Allahdan ümidimi 

kəsmədim. Allahıma şükürlər olsun ki, ona açılan əllərimi boş qaytarmadı. 

Mənim yalvarışlarımı eşitdi. Bir gün bacım mənə söylədi ki, ərinin 

qohumlarının övladı olmurdu. Onlar Zərifə xanım adlı bir həkimin yanına 

gediblər. Zərifə xanımın seyid olduğunu da dedi. Zərifə xanım onları 

müalicə edib və onların övladı olub. Bunları eşidib, evdəkilərlə qərara 

gəldik ki, mən də həyat yoldaşımla onun yanına gedək. 2002-ci il fevralın 

10-da biz Zərifə xanımın qəbuluna getdik. O işığı söndürdü, sonra yenə bir 
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müddət keçdikdə işığı yandırdı. Problemin yoldaşımda olduğunu bildirdi. 

Yoldaşımı 3 gün müalicə etdi. 2 aydan sonra “gəlin” dedi. 2 aydan sonra 

bizə yenə baxdı. Mənə dedi ki, nə zaman hamilə qaldınsa, o zaman mənim 

yanıma gələrsən. 4 aydan sonra hamilə qaldım. Onun yanına gəldim. Mənə 

baxandan sonra 7 il gözlədiyim şad xəbəri söylədi. Uşaq olana qədər 

yanına gedib gəldim. Hər ay məni müalicə edirdi. Uşaq dünyaya gələndən 

sonra da Zərifə xanımın yanına gəlmişəm. İndiyə qədər də gəlirəm. Uşağı 

heç zaman həkimə aparmamışam.   

Ona nə olubsa Zərifə nənəsi müalicə edib. O, Zərifə nənəsini çox 

istəyir. Oğlum 2003-cü il martın 1-də anadan olub. 

Mən bu 12 ildə Zərifə xanımın ocağına gəlib gedən insanların necə 

şəfa tapıb, Allaha şükür etdiklərini gördüm. Zərifə xanımın möcüzələrini 

həm eşitdim, həm də gözlərimlə gördüm. Allahıma həmişə şükür edirəm ki, 

mənə əlləri, gözləri şəfalı bir mələk olan Zərifə xanımı görməyi qismət etdi.  

Mən uşaqları çox sevirəm. Mənə ana olmağı qismət etdiyi üçün 

Allahıma nə qədər şükür etsəm, Zərifə xanıma nə qədər təşəkkür etsəm, 

yenə də az olar! Allah Zərifə xanımı qorusun! İlahi amin!  

               

 

 

 

Haşımova Gülarə (Pirallahı qəsəbəsi)         
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Qızımı sağaltdığı üçün sizə minnətdaram, Zərifə 
xanım! 

 
 Nə yaxşı ki, Zərifə xanımı Allah bizə bəxş eləyib. Onun şəfalı əlləri 

qarşısında baş əyirik. Qızım Hacıyeva Türanə Aqil qızı 2014-cü il avqustun 

3-də anadan olub. İndiyəcən heç bir problemi olmayıb. Noyabrın 13-də 

durduğu yerdə, çörək yediyi yerdə sağ ayağı əsməyə başladı. Gətirdik 

Bakıya. Aparatdan keçirtdik, heç nə çıxmadı. Həkim-nevroloq müalicə 

yazdı, dedi ki, sinirdir, keçib gedəcək. Lakin 1 ay oldu, keçmədi. Zərifə 

xanımın ünvanını verdilər. Apardım onun yanına. Zərifə xanım dedi ki, 

parkinsondur. Götürsəm də, 100% söz vermirəm ki, tam düzələ. Allahımızı 

çağırıb götürürəm. Çox şükür Allahın böyüklüyünə, Zərifə xanımın da şəfalı 

əllərinə. Üç günündə dedi ki, irəliləyiş var. Seansı elədi. Qayıtdıq rayona 

(Ucarda oluruq). 10 gün keçmişdi ki, axşam qızım gəldi ki, ana, ayağımın 

əsməsi dayandı. Sevincimizin həddi-hüdudu olmadı. Səhər açıldı. 

Qurbanlarımızı kəsdik. Zərifə xanımın qurbanını apardıq bağladıq qapısına. 

Nəzirlərimiz, qurbanlarımız qəbul olundu. Zərifə xanımın ocağında deyilən 

qurbanlar, nəzirlər hamısı qəbul olunur. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. 

Mən istəyirəm ki, bütün xəstələr Zərifə xanımın yanına gəlsin, tez sağalsın, 

şəfa tapsın. Ömrüm boyu Zərifə xanıma borcluyam. Bir ana kimi məni 

yenidən yaşamağa qaytardı, qızımı ailəmizə qaytardı. Allah Zərifə xanımı 

qorusun. Dünya durduqca yaşasın. Ona can sağlığı arzulayırıq ailəmiz 

adından. Ürəyim doludur. Yazmaqla bitməz. Nə yaxşı ki, siz varsız. 

Öpürəm sizi, Zərifə xanım. Minnətdaram ömrüm boyu. 

 

               Hacıyeva İlahə (Ucar rayonu) 
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Sizə minnətdaram, Zərifə xanım. 

   
 

 

Biz 2006-cı ildə ailə həyatı qurmuşuq. 4 il övladımız olmayıb. Bu 4 il 

ərzində bir çox həkimə müraciət etmişəm və daim övlad həsrəti ilə 

yaşamışam. İlk 2 il qəlbimdə ana olmaq arzularım bitib tükənmirdi. Lakin 

sonrakı 2 il mənim ümidlərimi qırdı. Qəlbim isə ana olmaq arzusu ilə 

yanırdı. Bu müddətdə mənim 4 uşağım tələf olub. Heç bir müalicənin mənə 

köməyi olmayıb. Sonra biz Zərifə xanıma müraciət etdik və ilk seansdan 

sonra mən hamilə qaldım və 9 ay boyunca heç bir dərman qəbul etmədən 

Zərifə xanımın müalicəsi sayəsində uşağım sağ-salamat dünyaya gəldi. 

İndi mənim 5 yaşlı bir oğlum və 3 yaşlı bir qızım var. 

Mən Zərifə xanıma öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Zərifə xanıma 

can sağlığı və şəfalı əllərinə qüvvət diləyirəm. Çünki, Zərifə xanım 4 il 

çəkən analıq intizarına son qoydu. 

Abasquliyev İbrahim 
4 il sonra 

Abasquliyeva Gülay 
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       Abasquliyeva Nuranə 
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Ailəmizə cüt övlad bağışlayan şəfalı əllər sahibi 
 

           
\ 
İllər keçir. Olub, olacaqlar. Unudulmamaq üçün Rəbbim yazıçı, şair 

deyilən seçilən bəndələrini yaradır. Yükümüz çox ağır olur. Bu ağır yükləri 

qaldırmaq üçün Rəbbim şəfalı əllər sahibi olan Zərifə xanım Mayılova kimi 

seçilən, vergili bəndə ilə bizi görüşdürür. Övladsızlara övlad, ümidsizlərə 

ümid verən. Bir sözlə, yaratdıqlarını yaşatmaq üçün, Gözəgörünməzimiz, 

gözlərimizə görünən, nuruyla yardımçımız olan birisi, Haqq vergili, Kəlbəcər 

məkanlı, qayğıkeş ana, Zərifə xanımı xalqımıza bəxş etdi. Bir böyrəkli 

atamın illərlə uzanan ömrü, qardaşım Farizin cüt balası üçün ona 

minnətdaram. O Anaya, hər birimizin anası olan Zərifə anaya. Rentgen, 

loğman, gözəl insan, dəfələrlə əlindən öpdüyüm, qara tül altından baxan, 

cazibəli gözlü, sehirli, mehirli o anaya nə qədər xoş sözlər desən azdır. 

Məmmədov Qalib Məmmədova Gülçin 
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Qalibim, Gülçinim həyatımızın bəzəyidir. Onları Rəbbim Zərifə ananın 

əllərinin səbəbi ilə bizə bəxş etdi. 

Öz kitabımda əhatəli söz açmışam bu haqda. Sadəcə Zərifə xanıma 

uzun ömür arzulayıram. Yaşasın ki, yaratsın! 

                          Ay ellər 

Uluların ruhu gəlib dincəlir, 

Zərifəmin ocağında, ay ellər. 

Gizli-gizli gəlir qeyibdən hənir, 

Zərifəmin ocağında, ay ellər. 

 

Haray! – dedim, harayıma yetişdi, 

Qəmli günlər, çox şükür ki, ötüşdü. 

Göz-göz olan yaralarım bitişdi, 

Zərifəmin ocağında, ay ellər. 

 

Qalib olub nənəsinin ürəyi, 

Gülçin bibisinin şirin diləyi. 

Yaxşıları saxlar zaman ələyi, 

Zərifəmin ocağında, ay ellər. 

 

                                                     Rəna Mərzili 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Aşıq Pəri” məclisinin üzvü. 
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Mənə xoşbəxtlik bəxş edən Qoruyucu Mələyim 
 

 
 

Mən Kazımova Könül Məhəmməd qızı İmişli rayonunun 

Ağaməmmədli kəndində yaşayıram. 16 ildir ailə qurmuşam. Bir qızım var 5 

yaşı var idi. 4 il uşaq istəyirdim, olmurdu. Ailə qurandan bu 4 il ərzində 

mənim ürəyimdə ən böyük arzum ana olmaq istəyim idi. Ancaq bu, mənim 

üçün əlçatmaz bir istəyə döndü. Bu 4 ildə dəfələrlə həkim müayinəsində 

oldum, müalicələr aldım. Çoxlu dərman, iynə qəbul etdim. Heç bir kömək 

olmadı. Mən övlad istəyirdim olsun. Mənim baldızım Siyatel Bakıda Zərifə 

xanım Mayılova, Akademik rentgen qadın adlı həkimi mənə məsləhət gördü 

və apardı Zərifə xanımın qəbuluna. Zərifə xanım məni müayinə etdi və ciddi 

bir şey olmadığını dedi. Mən 3 gün sonra seansa gəldim və bir aydan sonra 

hamilə qaldım. 9 ay hər ayda bir dəfə mən gəlirdim. Zərifə xanım şəfalı 

əlləri ilə məni yoxlayırdı. Bu 9 ayı dərmansız, iynəsiz mən başa vurdum 

Zərifə xanımın sayəsində. Gözəl bir qızım dünyaya gəldi. Adını Sara 

qoyduq. Sevincimin həddi yox idi. İkinci qız anası oldum. 
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Zərifə xanım! Mən Sizə ömrümün sonuna qədər minnətdaram, çünki, 

4 ildə mənə heç kimin vermədiyini Siz verdiz. Yəni övladımı. Siz mənə 

analıq xoşbəxtliyini bağışladınız. Mən hər dəfə körpəmi əzizləyəndə, sizi 

xatırlayıram. Allah Sizdən razı olsun. Sizin şəfalı əllərinizdən öpürəm. Allah 

Sizi bizim xalqımızın başı üstündən əskik etməsin. Nə yaxşı ki, Siz varsız. 

 

     Hörmətlə:     Kazımova Könül Məhəmməd qızı 

                1982-ci il təvəllüdlü, İmişli rayonu                                 
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Zərifə xanımın sayəsində 3 övlad anası oldum 
Əziz Zərifə xanım sevənlər. Mən də o sevənlərin içində olmaqla. 

Mənim və mənim ailəmin sağlamlığına köməyi olan Zərifə xanıma ömrüm 

boyu minnətdaram. 

Mənim 3 övladım var və bu övladlarımın sağlamlığında mən Zərifə 

xanıma borcluyam. İlk övladıma hamilə qalarkən, çox əziyyət çəkdim. Bir 

çox həkimlərə getdim. Həkimlər uşağın uşaqlıq borusunda olduğunu 

dedilər. Həkimlər uşağı məhv edib, uşaqlıq borumu çıxartmağını dedilər. Və 

bir də hamilə qala bilmərəm riskini söylədilər. Ailəmiz və özüm çox pərişan 

idik. Allaha sığındıq. Allahım mənə yol açdı, Zərifə xanımın yanına gəldim. 

Zərifə xanım mənim və körpəmin sağlamlığına söz verdi və eləcə də etdi. 

Mənim körpəm uşaqlıq borusundan uşaqlığa düşdü, inkişafa başladı. Və 

tam sağlam bir körpə dünyaya gəldi. 

Mən 1il 6 aydan sonra ikinci körpəmə hamilə qaldım. Mənim gözlərim 

zəif idi. Hətta bir gözümün görməsi həddən artıq zəif idi. Birinci doğuşda 

həkim mənə ikinci övladımın riskli olmasını dedi. Çünki, gözlərimi itirə 

bilərdim. Amma Zərifə xanım heç nəyə baxmayaraq, məni öz müalicəsi ilə 

qorudu. Mən tam normal üsulla ikinci balamı da dünyaya gətirdim. 

Mən 8 ildən sonra üçüncü övladıma hamilə qaldım. Bu 9 ayı mən 

Zərifə xanımın yanına gəlib gedərək, tam sağlam, rahat bir qız övladı 

dünyaya gətirdim. Uşağın doğumunun 8 ayından sonra mənim bu balam 

kiçicik qıcolma keçirtdi. Həmin  vaxtda da təəssüf ki, Zərifə xanım burada 

yox idi. O, Moskvaya getmişdi. Çox qorxdum. Və uşağı götürüb özəl bir 

xəstəxanaya apardım. Orada uşağa bir çox müayinələr etdilər. Və uşağın 

başını E.E.Q. etdilər. Uşağın başında ocaq aşkar etdilər. Uşağa bir çox 

iynə-dərman yazdılar. Heç birini etmədim. Zərifə xanımı gözlədim. Zərifə 

xanım gəldi və körpəmə baxdı. Körpəmin başında kiçicik xal olduğunu 

diaqnoz qoydu. Hansı ki, heç bir qorxusu ola bilməz. Körpəmin də kiçicik 

qıcolma keçirtməsi temperaturun olması nəticəsində halsızlaşması 
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olmuşdu. Mən yenidən uşağı E.E.Q. etdirdim. Nəticədə heç nə başında 

aşkarlanmadı. Halbuki, 1 ay öncə uşağın başında ocaq aşkarlamışdılar. 

Həkim mənə dedi ki, müalicə etmisən, sovrulub. Amma mən heç bir iynə-

dərman etməmişdim. Körpəmi sağaldan Zərifə xanım idi. Hal-hazırda 

körpəm sağlam, problemsiz həyat sürür. Məncə hər qadının ən böyük 

arzusu ana olmaq, sağlam bir övlad sahibi olmaqdır. Bu sevinci göydə Uca 

Allah, yerdə isə Zərifə xanım mənə bəxş etdi. 

Mən Zərifə xanıma ömür boyu borclu olacağam. Nə yaxşı ki, belə bir 

xeyirxah insanı Allahım bizə göndərib və bütün xəstələrə kömək edir, onları 

sevindirir. 

Allah sizdən razı olsun, Zərifə xanım!!! 

         Hörmətlə:       Təranə 
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Aydan qızımı mənə bəxş edən böyük ürəkli 
 Zərifə xanım 

 

                          
Mən Zeynalova Xanım Fəxrəddin qızı Bakı şəhəri Zirə qəsəbəsi 

Ağamalıoğlu küçəsi, ev 21-də yaşayıram. Həyat yoldaşım Zeynalov 

Samirlə 4 il idi ki, evliydik. Bir neçə həkimlərdə olsaq da, övlad sahibi ola 

bilmirdik. Hər dəfə hamilə qaldıqda, həkim məni UZİ-yə göndərirdi. 6-7ci 

həftədə artıq uşağın inkişafdan qaldığını mənə xəbər verirdilər. Həkimlər də 

yalnız “mütləq abort edib uşaq götürülməlidir” deyirdilər. Bu, bir neçə dəfə 

təkrar olundu. Nəhayət, bir qohumum mənə Zərifə xanımın yanına getməyi 

məsləhət gördü. Mən Zərifə xanımın qəbulunda oldum, o da məni müalicə 

edəcəyini dedi. Müalicə etdi də və mən hamilə qaldım. 9 ay ərzində onun 

nəzarəti altında oldum. Heç bir iynədən, dərmandan istifadə etmədim. Və 

nəhayət, 27 dekabr 2014-cü ildə qızımız Aydan dünyaya gəldi. O, gəlişi ilə 

evimizə işıq saçdı, həyatımıza məna qatdı. Allah Zərifə xanımdan razı 
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olsun. Həqiqətən də Zərifə xanım cəddimizin Əhli-Beytindən bu gün bir 

vasitəçidir. Mən Zərifə xanıma ömrüm boyu minnətdaram. O, mənim 4 illik 

həsrətimə son qoydu, məni öz arzuma qovuşdurdu. Ona ailəvi 

minnətdarlığımızı bildirir, Zərifə xanımın şəfalı əllərinin dəyərini çox böyük 

şəkildə qiymətləndiririk. 

 

       Zeynalova Aydan Samir qızı   27 dekabr 2014-cü il,  4 il sonra 

       Zeynalova Xanım Fəxrəddin qızı 
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Siz ümid yerimizsiniz, Zərifə xanım! 

 
 

Böyük oğlumun 10 yaşı var idi. Ondan sonra neçə dəfə hamilə olub, 

hamiləliyimi başa vura bilmirdim. Qanda mikrob olduğundan olmurdu. 

Axırıncı hamiləlikdən sonra 2009-cu ilin may ayında  Zərifə xanımın 

qəbuluna getdim. O, məni 3 seans qəbul etdi. Dedi: qoy 1 uşaq olsun, 

bədənin təmizlənsin. Elə də oldu. Hamilə qaldım. 9 ay ərzində hər ay Zərifə 

xanımın qəbulunda oldum, dedi ki, uşaq yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Elə də 

oldu. 2010-cu ilin fevralın 15-də bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Adını Zərifə 

xanımın məsləhəti ilə Hüseyn qoyduq. Çox sağlam, qeyri-adi, çox ağıllı bir 

uşaqdır, hərəkəti ilə insanı təəccübləndirir.  

Uca Yaradanın möcüzəsi olan Zərifə xanımın sayəsində bizim ailə 

arzusuna çatdı. Bizə gözəl bir oğlan uşağı bəxş edildi. Mən Zərifə xanıma 

olan minnətdarlığımı tam mənası ilə çatdırmaqda gücsüzəm. 

Əliyev Hüseyn  
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Allah Zərifə xanımdan razı olsun. Allah onun gözünün ağı-qarası 2 

balasını xoşbəxt etsin. Allah onun gözünün nurunu, möcüzəli əllərinin 

şəfasını var etsin. Bütün övlad həsrəti çəkənlərə övlad bəxş eləsin. Allah 

ona can sağlığı, ömrünü uzun eləsin. Allah onu qorusun. Bütün xəstələr 

şəfa tapsın. 

 

                          Əliyeva Gülçöhrə Orucəli qızı 

                          Zirə qəsəbəsi 
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Analıq səadətini bizlərə bağışlayan Xanım! 

 
 
 

Nurməmmədli Emiliya Emin qızı 21 fevral 2014-cü ildə Zərifə xanımın 

əli ilə anadan olmuşdur.  

Mən – anası Sevinc Nurməmmədova hamilə qaldıqdan sonra Zərifə 

xanıma müraciət etmişəm və 9 ay onun nəzarətində olmuşam. Bu 9 ay 

ərzində heç bir həkimə müraciət etməmişəm, heç bir tibbi müayinədən 

keçməmişəm və heç bir dərman qəbul etməmişəm. Cüzi bir narahatçılığım 

olduqda isə Zərifə xanımın müalicəsindən sonra özümü çox rahat hiss 

etmişəm və hamiləliyimi rahat başa vurmuşam. Bu müalicələrdən sonra 

doğuş da çox normal keçmişdir. 

Nurməmmədli Emiliya 
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Allahın yardımı ilə Zərifə xanım dünyanın ən şirin neməti olan 

övladımı mənə bəxş etdi. Mən özümü ən xoşbəxt qadın hesab edirəm. 

Çünki, mən artıq anayam! 

Buna görə Zərifə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ona Allahdan 

can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Bir çox həkimlərin çarəsiz insanlara 

bəxş edə bilmədikləri övlad sevincini Ulu Yaradanın səbəbi ilə Zərifə 

xanımın əlləri ilə övlad həsrəti çəkən insanlara bəxş olunur. Allahdan ona 

can sağlığı diləyirəm, heç zaman Zərifə xanımın şəfalı əllərini, nurlu 

gözlərini bizlərdən əsirgəməsin və çarəsiz insanlara öz şəfasını yetirsin. 

Amin. 

 

     Sevinc Nurməmmədova 
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13 ildən sonra ana oldum! 

 
 
 

Ailə həyatı quran hər bir qadın ana olmağı arzulayır. Bütün ailəli 

xanımlar kimi, mən də ana olmaq həsrəti ilə yaşamışam. Bu illər ərzində 

çoxsaylı müayinələrdən keçmişəm və müxtəlif müalicələr almışam. Təəssüf 

ki, bu müalicələrin heç bir nəticəsi olmurdu. Mən çarəsiz idim. Yoldaşımla 

valideyn olmaq ümidimizi tamamilə itirmişdik. Lakin Uca Yaradan bizi Zərifə 

xanıma rast gətirdi. 

Zərifə xanımı 2000-ci ildən tanıyırıq. Göydə Allah, yerdə Zərifə 

xanıma ümid edib şəfa tapmışıq. Dəqiq diaqnoz, düzgün müalicə olmuşuq. 

Mən həmişə ətrafımda olan yaxınlarıma Zərifə xanımın qeyri-adi gücündən, 

Osmanlı Məhəmməd 
 13 ildən sonra 
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bacarığından danışıram. O, həm də insaflı, qayğıkeş, mehriban bir 

insandır. Kaş ki, ürəyimdə olan hisslərin hamısını bu kağızda sizlərə çatdıra 

biləydim. Oğlum Məhəmməd də 13 ildən sonra Zərifə xanımın 

müalicəsindən sonra dünyaya gəlib. Ömrüm boyu bu gözəl insana dua 

edəcəyəm. Hər kimin səhhəti ilə bağlı bir rahatsızlığı varsa, tərəddüd 

etməsin. Mən bu sözləri bütün məsuliyyətimlə deyirəm. Allah ona uzun 

ömür, can sağlığı versin.  

Zərifə xanım! Allah sizi bizim millətin üzərindən əskik etməsin. Siz 

bütün çarəsizlərə çarə olursunuz! Amin! 

 

             Məmmədova Təranə Ramiz qızı,    1970-ci il təvəllüdlü.  
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Bizə dünyanı bağışlayan əziz xanım 
 

 
 

Düz 5 il idi ki, bu barədə fikirləşirəm. Görəsən mənə də övlad 

böyüdüb, boya-başa çatdırmaq nəsib olacaqmı? Hər dəfə də ümidim daşa 

dəyirdi. Aylarla çəkdiyim əziyyətim puç olurdu. Həyat yoldaşım fəhlə işləyir, 

özümüz də kirayə qalırdıq. Qazandığı pul iynə-dərmanda, bir də həkimlərdə 

idi. Amma heç bir nəticə vermirdi. 

İlk hamiləliyimin 7-ci ayında müayinədən keçərkən, Mingəçevir 

xəstəxanasında uşağın tələf olduğunu bildirdilər. Süni doğuşla azad oldum. 

İkinci hamiləliyimin sonu da qənaətbəxş olmadı. 9 ayın sonunda uşaq 

dünyaya gəldi, 3 gün yaşadı, o da tələf oldu. 3-cü hamiləliyim 8 aylıq 

olarkən 3,5 kq olan uşaq dünyaya gəldi, o da 18 saat yaşadı. Beləcə 3 

oğlum oldu, heç birinin sevincini yaşaya bilmədim Çox əziyyət çəkdim. 

Həkimlər bildirdilər ki, mikrob var, müalicə edə bilmədilər. Ümidim hər 
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yerdən üzüldü. Bakıda yaşayan bir tanış xanım Zərifə Mayılovanın 

ünvanını verdi. Onun qəbuluna gəldik, 20 il övladı olmayanların bu gün 

qucağında körpələri ilə Zərifə xanımın yanına gəldiyini gördükdə, tam əmin 

olduq ki, biz düzgün ünvana gəlmişik. Beləcə bizim növbə yaxınlaşdı, Zərifə 

xanım nurlu gözləri ilə məni rentgen edərkən dedi ki, ay qızım, sən nə 

qədər lazımsız müalicələr almısan. O məni müalicə etdi. Dünyaya bir qızım 

gəldi, adını Zəhra qoyduq. 

Möhtərəm Zərifə xanım!  Qızım dünyaya gələndən sonra, mənim 

sevincim aşıb-daşır. Mən analıq səadətinə sahib oldum. Onun sevinci, 

körpə nəfəsinin istisi bizə dünyanı bağışladı. Bizə xoşbəxtlik bəxş edən 

Zərifə xanımın şəfalı əllərindən öpürük. Allah onu bizim xalqımıza çox 

görməsin. 

 

Vəliyeva Elnarə Aydın qızı 

          Ucar rayon Məşğulluq Mərkəzinin mühasibi 
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Mən nəvə sahibi oldum 
Mən öz həyat hekayəmi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Mən bir ana kimi, 

övladımın balasını görmək arzusu ilə yaşamışam. Lakin bu arzu bizə 

qismət olmurdu. Tibbi müalicələr heç bir nəticə vermirdi, zaman isə keçirdi. 

Mən Zərifə xanımın İlahi qüvvəsi haqqında eşitdim və onun qəbuluna 

gəlməyi qərara aldıq.  

Zərifə xanımın qəbuluna gələn yüzlərlə qadının onun müalicəsindən 

sonra ana olduğunu görəndən sonra biz də ona müraciət etdik. Zərifə 

xanım ocağına ziyarətdən sonra bir göyçək nəvəm dünyaya gəldi. İndi 

Səbinənin 6 yaşı var. Zərifə xanımın köməyi ilə mənim balamın ocağına 

xoşbəxtlik və səadət gəldi. Bir ana üçün övladının xoşbəxt olmasından 

qiymətli heç nə ola bilməz! Zərifə xanım! Sizin o şəfalı əllərinizdən öpürəm! 

Mən bu İlahi vergili, insanlara xüsusi məhəbbəti olan xeyirxah əməl 

sahibi Zərifə xanım Mayılovaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu 

sətirləri kövrələ-kövrələ, həm də çox böyük bir məhəbbətlə yazıram! 

      

 

                     Novruzova Solmaz Xıdır qızı 

                     Bakı, 8-ci mkr. 
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Valideyn olmaq ümidi 
Mən Lətifə xanım, valideyn olmaq ümidini itirmiş övladlarımıza Uca 

Allahın rəhmi ilə övladlar bəxş edən Zərifə xanımın qarşısında bütün analar 

adından baş əyir, onun şəfalı, sehirli, möcüzəli əllərindən öpürəm. 

Mənim oğlum da övlad həsrətiylə qovrulduqca ona baxır, əlimdən heç 

nə gəlməyədiyi üçün ürəyimdən qan əvəzinə irin axır, bütün varlığımı 

çürüdürdü. Hər yerdən əlim üzülmüşdü. 5 il ərzində müxtəlif klinikialarda 

olub, həkimlərə oğlumu və gəlinimi müayinə və müalicə etdirmişdim. 2 dəfə 

İrana aparmışdım. Hərə bir diaqnozla müalicə edirdi. Heç bir nəticə 

görmədik. Bir gün qonşum Həqiqət xanım 7 il övladı olmayan qızının İlahi 

qüvvəyə malik bir xanımın köməyi ilə ana olmağa hazırlaşdığını dedi və bizi 

onun yanına apardı. 

Bu mələk simalı qadın ilk görüşdəcə məlahətli, amiranə səsiylə, 

mənalı, bütün varlığıma təsir edən gözləriylə beynimdə, ürəyimdə ümid 

işığı yandırdı. Oğlumun tam sağlam olduğunu, gəlinimin isə düzgün 

olmayan müalicədən əzab çəkdiyini dedi. Az qala çürüməkdə olan uşaqlıq 

borularını bir neçə seansa tam bərpa etdi. İndi gəlinim ana olmağa 

hazırlaşır. Son ümidimiz, son pənahımız, Allah-Təalanın səbəbkarlığı və 

Fenomen xanımın müalicəsi ilə bir ailəyə də sevinc, səadət gəldi. 

Nə qədər ömrüm var, Sizə minnətdaram, Zərifə xanım! Allah Sizi sağ-

salamat edib millətimizə, elimizə çox görməsin, Sizi və ailənizi saxlasın! 

Amin! 

 

                     Qurbanova Lətifə 

                     Bakı, Yeni Günəşli qəsəbəsi 
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7 illik övlad həsrətinə son qoyuldu 
Mən xoşbəxt ailə qurmuşdum, hər şey yaxşı idi. Həyat yoldaşımla 

övlad sahibi olmaq arzusu ilə yaşayırdıq. Lakin illər bir-birini əvəz edirdi, 

bizim övladımız olmurdu. Tibbi müalicələrin də heç bir xeyiri olmurdu. 

Ailə qurduğum 7 il ərzində nə qədər həkimə gedib müalicə alsam da, 

xəstəxanalarda müayinə olunsam da övladım olmurdu. Həkimlər sonda 

dedilər ki, sənin övladın olmayacaq. Kəskin stress keçirirdim. İllər ərzində 

aldığım müalicələr, keçirdiyim əsəb sarsıntıları məni əldən salmışdı. 

Ümidimi tamamilə itirmişdim. Ancaq Allaha dua edirdim. Bir gün 

rəfiqələrimdən biri məsləhət gördü ki, Zərifə adlı xanım var, gözləri 

rentgendən də güclüdür, minlərlə ailəyə övlad bəxş edir.  

Rəfiqəmin məsləhətilə yoldaşımla Zərifə xanımın qəbuluna getdik. O 

bizi müayinə etdi. Yoldaşımın müalicəyə ehtiyacı olmadığını, məndə isə 

ciddi bir şeyin olmadığını, ancaq səhv müalicə aldığımı bildirdi. 

Cəmi 3 dəfə müalicə olunduqdan sonra hamilə qaldım. Uşaq dünyaya 

gəldi, oğlan oldu. Uzun illərin həsrətindən sonra  mən xəyalımda 

əzizlədiyim körpəni həyatda bağrıma basdım! Bu həsrət 7 il çəkdi. Mən bu 

xoşbəxtlik üçün sizə minnətdaram, Zərifə xanım! Ailəmizə övlad sevinci 

yaşadan Zərifə xanıma ömrüm boyu minnətdarıq! 

 

                               Zümrüd Əliyeva 

 

                               Bakı 
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Mənə 2 uşaq bəxş edən Allahın göndərdiyi mələk. 

 
 

Mən Şükürova Nuranə 2011-ci ilin iyul ayında ailə qurmuşam. 2013-

cü il yanvar ayında qızım Nazlı dünyaya gəlib. Hamilə qaldığım ilk aydan 

heç bir həkimə getmədən, heç bir dərman içmədən yalnız Zərifə xanımın 

müalicəsini almaqla sağlam övlad dünyaya gətirmişəm. Hal-hazırda Nazlım 

3 yaş yarımlıqdır. 

Daha sonra 2015-ci ilin sentyabr ayında 2-ci övladım - oğlum Niyaz 

dünyaya gəlib. Onda da, hamilə olduğumu öyrəndiyim vaxtdan uşaq 

dünyaya gələnə kimi 9 ay ərzində hər ay Zərifə xanımın müalicəsini 

almışam. Şükürlər olsun Allahıma ki, göydə Allah, yerdə Zərifə xanımın 

sayəsində 2 sağlam övlad sahibi olmuşuq. Siz xalqımıza gərəksiniz. Sizi 

sevirik. Məncə dünyada ən böyük həsrət övlad həsrətidir. Mən bu həsrəti 

yaşamışam. Bu gün ana olduğum üçün çox xoşbəxtəm. iki gül parçası olan 

oğul anasıyam. Zərifə xanıma təşəkkürlərimiz sonsuzdur. Allah onu, ailəsini 

və bizim üçün  qorusun İnşallah. 

 

      Şükürova Nuranə                                   Bakı şəhəri 

Şükürlü Niyaz Şükürlü Nazlı 
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                 Gözəl insan, əsil Azərbaycan xanımı. 

 
 
 

Mən həyatım boyu Zərifə xanıma borcluyam. Allah onu bizim 

üstümüzdən əskik eləməsin. Amin! 

Mən Zərifə xanımı tanıyandan heç bir həkimə getmirəm. Çünki, 

mənim başım həkimlərdən çox çəkib. 

Mən 2001-ci ildə ailə qurmuşdum. Ana olmaq arzusu ilə yaşayırdım. 

4 il mənim uşağım olmadı. Bu 4 il ərzində getmədiyim həkim, klinika 

qalmamışdı. Nəhayət, bir gün Zərifə xanım haqqında  eşitdim və onun 

qəbuluna gəldim. Zərifə xanım məni qəbul etdi. Və dedi ki, sənin uşağın 

olacaq. Mən ona inanaraq, 6-7 ay onun seanslarına gəldim. 

Nəhayət, 2005-ci ilin aprel ayında bizim ailəmizə böyük bir sevinc 

bəxş olundu, mənim qızım dünyaya gəldi. Hər zaman mən o günləri 

xatırlayanda kövrəlirəm. Çünki 4 illik övlad həsrətinin acısını ancaq belə 

dərdi çəkənlər bilər. Mən ilk dəfə körpəmi qucağıma alanda duyduğum 

sevinci təsvir etməkdə acizəm. 

İndi mənim 2 övladım var. 11 yaşında qızım Əliyeva Rəna və 8 

yaşında oğlum Əlizadə Məhəmməd. Mən həmişə göydə Allaha, yerdə 

Əlizadə Məhəmməd 
 6 ildən sonra 

Əliyeva Rəna 
 4 ildən sonra 
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Zərifə xanıma bocluyam. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Allah 

onun bütün arzularını çin etsin. Allah onu bizə çox görməsin. Amin. Mən 

bütün həyatım boyu ona dau edəcəyəm. 

 

               Əliyeva 

 

               Bakı şəhəri. 
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Onun şəfalı əllərinə qurban olum. 

 

 
 

Mən möcüzəli insan haqqında eşitmişdim, ancaq görməmişdim. Bu 

möcüzəli insanlardan biri də Zərifə xanımdır. Müasir tibb elminin heç bir 

preparatlarından istifadə etmədən, uzun illər övlad həsrətində olanlara 

sevinc  bəxş etmək Zərifə xanımın misilsiz möcüzələrindəndir. Onun yanına 

gələnlərin heç biri naümid qayıtmayıblar. Belə insanlardan biri də mən 

Gülnar Bahadur qızı Nursoydur.  

Ailə həyatı qurmuşdum, ancaq övladım olmurdu. Bir gün qayınanam 

mənə söylədi ki, Zərifə xanım adlı rentgen qadın var. O, əlləri ilə iynəsiz, 

dərmansız müalicə edir. Mən yoldaşımla onun qəbulunda oldum. 

Yoldaşımın müalicəyə ehtiyacı olmadığını bildirdi. Məndə isə soyuqdəymə 

olduğunu dedi və müalicəyə başladı. Bir neçə seansdan sonra hamilə 

qaldım. Zərifə xanımın şəfalı əlləri ailəmizə sevinc bəxş etdi. Bir oğlumuz 

oldu. Hal-hazırda oğlum 9 aylıqdır. 
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Mən Zərifə xanıma ömürlük borcluyam. Bu gözəl xanım mənim 

həyatımı dəyişdi. Mənə Allahın köməyi ilə övlad bəxş etdi. Məni ana etdi. 

Ailəmi, evliliyimi qurtardı. 

Gözəl ana, gözəl insan, çarəsiz və əlacsız insanlara qayğı göstərən, 

ana olmaq istəyən qadınlara ailə xöşbəxtliyi və sevinc bəxş edən Zərifə 

xanım, Allah sizi qorusun. Şəfalı əlləriniz güclü, bütün xəstəlikləri görən 

gözəl gözləriniz daima nurlu olsun. Nursoy ailəsi sizə uzun ömür, can 

sağlığı arzu edir. Bizə ailə xoşbəxtliyi bəxş etdiyiniz üçün sizə  çox-çox 

təşəkkür edirik. 

 

           Nursoy Gülnar Bahadur qızı 

 

           Nursoy Əbdüləziz Nurbala oğlu 
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Nurlu gözlər, şəfalı əllər. 

 
 

Mən, Əsgərova Lalə Nizami qızı 1985-ci il dekabrın 17-də Bakıda 

anadan olmuşam. 2004-cü ildə Eldənizlə ailə həyatı qurmuşam. 1 ilə yaxın 

idi ki, övladımız olmurdu. Qayınanam Tamella xanım məni Zərifə xanımın 

yanına gətirdi. Mənim uşaqlıq yolumda fibroma və yumru-yumru kistaların 

olduğunu Zərifə xanım mənə dedi. Məni öz öhdəliyinə götürdü. Sağ olsun! 

Martın sonlarında müalicəm başladı. 3 gün davam etdi. May ayında artıq 

mən ana olacağımı öyrəndim. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Çox 

sevindim. 9 ay müddətində hər ay Zərifə xanımın yanına gəlib-getdim. Çox 

şükür olsun Allaha ki, oğlum Sadiq anadan oldu. Maşallah, çox gözəl idi. 

Şükür olsun Allaha. Daha sonra daha bir oğlum oldu. Adını Zülfüqar 

qoyduq. 

Bir qadının xoşbəxt olması üçün nə lazımdır? Mehriban ailə, sağlam 

övladlar. Mən əziz Zərifə xanıma bu xoşbəxt həyatım üçün minnətdaram. 

Əsgərov Sadiq  
Əsgərov Zülfüqar 
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Böyük Allahın köməyi və Zərifə xanımın sayəsində 2 oğul anasıyam. Bütün 

bunlar üçün mən həmişə Zərifə xanıma duaçı olacağam. 

Ulu Tanrıdan Zərifə xanıma uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. O, 

var olsun, mənim kimi uşaq həsrətində olan xanımlara övlad versin. Amin! 

 

 

        Əsgərova Lalə 

 

          Bakı şəhəri 
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Bizə ümid verən İnsan. 

 
 
     Quliyeva Nailə 

     Quliyev Ramin 

  

Uşağımız 1 ildən sonra olub. Q.Ramin müalicə olunub. Xərəkləşmiş 

çirk diaqnozu ilə. 

Zərifə ana... Bu insanla tanışlıq özü Allahın mənə hədiyyəsi oldu. 

Zərifə ananın gücündən, nurundan, insanlığından danışmağa cümlələr, 

sətirlər yetməz. 1 ildir ki, ailə qurmuşdum, ancaq övladım olmurdu. Zərifə 

ananın ocağına ümidlə üz tutdum. Qaranlıq otaqda öz nurlu gözləri ilə məni 

və yoldaşımı müayinə etdikdən sonra, yoldaşımın müalicəyə ehtiyacı 

olduğunu aşkarladı və onu müalicə edəcəyini dedi. Şəfalı əlləri ilə onu 

sağaltdı və mən tezliklə hamilə qaldım. Bu, Zərifə anadan görəcəyim 

möcüzələrin başlanğıcı imiş. Hamiləliyim boru hamiləliyi oldu. Biz çox 

Quliyeva Fatimə 
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qorxduq. Həkimlər əməliyyatı məsləhət görsələr də, Zərifə ana öz şəfalı 

əlləri ilə dölü borudan kənarlaşdırdı və inanılmaz bir möcüzə göstərdi. 9 ay 

hamiləlik boyunca Zərifə ananın nəzarətində oldum və onun əllərinin 

şəfasından bəhrələnərək sağlam hamiləlik keçirdim. Doğuma gedətkən də 

mənə xeyir-dua verərək, şəfalı əllərini üzümə çəkdi. Allaha şükür ki, asan 

doğuşum oldu. Bu gün artıq qızım 1 yaşındadır və mən onu vaxtaşırı Zərifə 

ananın ocağına aparıram. Fatimə qızım da onun ocağının istisini duysun, 

əllərinin şəfasından bəhrələnsin deyə. Hər dəfə qəbula növbə gözləyərkən, 

insanların necə inamla, sevgi ilə ondan, onun şəfasından, möcüzələrindən 

bəhs etdiklərinin şahidi oluram. Neçə-neçə uşaqsız ailələri dağılmaqdan 

qurtarıb, evlərini körpə səsi ilə şənləndirib. Xəstələrin ağrılarına düzgün 

diaqnoz qoyaraq şəfa verib. Ailəmdə, qohumlarımda da Zərifə xanımın 

şəfası ilə nicat tapanlar az deyil. Zərifə ana həm də çox gözəl insandır. 

Onun yardımlarından, imkanı olmayanlara təmənnasız müalicəsindən 

danışmaqla bitməz. 

Bu gün minlərləevdə uşaq gülüşü, ailə səadəti varsa, bunlar sizin 

sayənizdədir! Siz təkcə bir qadını ana etmirsiniz, bir ailəni, hətta bir nəsli 

sevindirirsiniz! 

Anam qədər sevdiyim Zərifə anam! Siz mənim qızımın ən istəkli 

nənəsisiniz. Şox şükür Allaha ki, Zərifə ananı bizə, məhz bizim xalqa bəxş 

edib. Ona bu gücü, nuru verib. 

Yaxşı ki, varsınız, Zərifə ana. Allah sizi bizə çox görməsin. Daim 

gözünüzün nuru, əllərinizin şəfası üstümüzdə olsun. Öpürəm şəfalı 

əllərinizdən! 

 

 

          Nailə Quliyeva                             Bakı. 
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Tanrının hədiyyəsi Zərifə xanıma ən xoş arzularla. 

     
 
 

Kaş ki, sənin ömrün heç vaxt bitməsin 

Tikan da batmasın əlinə sənin 

O gözəl gözlərin daima gülsün 

Qəlbin kədər nədir bilməsin sənin. 

 

Nə qədər insanın ümid yerisən 

Sən hamı deyilsən, milyonda birsən. 

Həm müqəddəs, həm möcüzə əsilsən, 

Həm sadəsən, həm doğmayan bir sirsən. 

 

 

Əliyev Elmar 
 9 ildən sonra 

Əliyeva  Amalya 
 10 ildən sonra 
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Tanrının verdiyi hədiyyəsən sən 

Tanrıya min kərə şükürlər olsun. 

Biz olan dünyaya sən də gəlibsən, 

Sən olan dünyaya can fəda olsun. 

 

9 il idi ki, ailə qurmuşdum. Ancaq övladımız olmurdu. Bu illər ərzində 

neçə tanınmış həkimlərdə müalicədə olmuşam. Ancaq heç biri nəticə 

vermirdi. Yoldaşıma isə “çox zəifdir, sperma sıfırdır” deyirdilər. Biz əl-ələ 

verib çözüm yolları axtarırdıq. Atam mənə pul verib İrana getməyimizə 

kömək etdi. Lakin bu dəfə də biz əliboş, cibi boş, həyatdan da küsmüş 

qayıtdıq. O vaxt mənə elə gəlirdi ki, mən ən bədbəxt adamam. Zərifə 

xanımı tanıyana qədər. Mənim iş yoldaşım Gülxanım Zərifə xanımın 

qəbulunda olmuşdu. Onun necə möcüzələrə qadir olduğunu bilirdi. Mən isə 

artıq heç nəyə inanmırdım. Demək olar ki, məni güclə Zərifə xanımın 

yanına göndərdi. Zərifə xanım işığı söndürüb bizə baxanda dediyi 

sözlərdən mən şok oldum. Çünki, ilk dəfə bir insan yoldaşım üçün 

“sağlamdır” deyirdi. Buna inanmaq o qədər də asan deyildi. Ancaq o, bizi 

tək sözü ilə yox, əlinin şəfasının verdiyi nəticə ilə də sevindirəcəkdi. O məni 

müalicəyə yazıb dedi: “Sənin trubalarını yuyub zədələyiblər. İşin Allaha 

qalıb. Ancaq gəl, get. Çalışacağam ki, sənə kömək edim.” Bu sözləri 

eşitmək özü ümid versə də, çox illər uşaq sahibi ola bilməyənlər məni başa 

düşərlər. İnsan get-gedə ümidini tamam itirir. 3 gün müalicəyə gəldim. İyun 

ayı idi. İyul ayında da bir dəfə gəldim. Avqust ayı isə ən xoşbəxt xəbəri 

alacağım ay oldu. Mənim “Ana” olacağım xəbəri. Bu xəbərə sevinən də,  

inanmayanlar da oldu. Mən 9 ayın doqquzunu da Zərifə xanımın yanına 

gəldim və mənim Elmar adlı bir oğlum dünyaya gəldi. İndi mən də onun 

şəfalı əllərini hər görəndə öpürəm. Çünki mənim səadətimə görə o gözəl 

əllərə borcluyam. İndi Elmarın 2 yaşında bir gözəl bacısı da var. Bu 
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xoşbəxtliyi bizə bəxş etdiyinə görə göydə Allaha, yerdə isə Zərifə xanıma 

ömrümün sonuna qədər minnətdar olacağam. 

 

 

     Əliyeva Mədinə Arif qızı 

 

    Bakı, Asif Məhərrəmov küçəsi, 24/54. 
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Ümidimizin çırağı 

                       
 

 

 

Mən Məmmədova Samirə Cəbrayıl qızı 1974-cü ildə Bakı şəhəri, 

Maştağa qəsəbəsində anadan olmuşam. 1995-ci ildə ailə qurmuşam 11 il 

idi ki, ailə qurmuşdum. Amma övladım olmurdu. Çox həkimlərdə 

olmuşdum, amma övladım olacağına ümidim yox idi.  

Mənim çəkdiyim mənəvi əzabları, övlad həsrətini bu dərdlə tanış 

olanlar bilə bilər. Hər dəfə körpə gülüşü eşidəndə qəlbim övlad həsrətilə 

alışıb yanır. Həyatda ən böyük arzum ana olmaq idi! 

Mənə Zərifə xanımı məsləhət gördülər. Zərifə xanım məni rentgen 

etdi. Övladım olacağını söylədi və uzun müddət Zərifə xanımın seanslarına 

gəldim və mən  həqiqətən də Zərifə xanıma inandım. Allahın razılığı ilə 

Zərifə xanımın şəfalı əllərinin köməyi ilə mən arzuma çatdım. 12 ildən 

sonra bir oğlum dünyaya gəldi. İndi hal-hazırda 2 oğlum var. Ailəmizdə toy-

bayram idi. 

Məmmədov Sabir 
 14 ildən sonra 

Məmmədov Rasim 
 12 ildən sonra 
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Mən Zərifə xanımı çox sevirəm. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür 

versin. Allah sizi xoşbəxt etsin. Öpürəm şəfalı əllərinizdən, nur saçan 

gözlərinizdən. Bu gözü bəxş edən Allaha şükürlər olsun. Allah sizi 

başımızın üstündən əskik etməsin. Amin. 

 

         

                Məmmədova Samirə Cəbrayıl qızı 

 

                 Maştağa qəsəbəsi 
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Ailəmizə sevinc bəxş edən İnsan 

                                
Mən, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu sakini Qasımova İradə xalamoğlu 

Qasımov Aslanla ailə həyatı qurmuşuq. Qan qohumu olduğumuza görə 

hamiləliyimdə bəzi problemlər yaranırdı. Belə ki, Hamiləliyin 6-cı ayından 

uşaq inkişafdan qalırdı, tam yetişmirdi, sonra da xəstə doğulub ölürdü. 

Beləcə 2 uşağım olub, biri ölüb, o birisi isə daundur. Yaxınlarımızdan İlahi 

vergili Zərifə xanım haqqında eşitdim. Onun qəbuluna yazıldım. Zərifə 

xanım məni müayinə etdi və bildirdi ki, uşağım olacaq. Onun mənə verdiyi 

seanslar nəticəsində 17 yanvar 2004-cü ildə bir oğlum dünyaya gəldi. Adını 

Nəriman qoyduq. Uşaq tam sağlam və normaldır. Nərimanın dünyaya 

gəlməsi ailəmizə böyük sevinc gətirdi. Çünki o, evləndiyimiz gündən düz 6 

il sonra doğulmuşdu. 

Mən və bütün bizim ailəmiz Zərifə xanıma hədsiz dərəcədə 

minnətdarıq. Allah ona can sağlığı versin. Şəfalı əlləri var olsun. 

      Qasımova İradə , Bakı, Sabunçu r., Axund Mirzə Əbdül Kərim küçəsi, 

ev 52. 
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5 ildən sonra evimizə körpə səsi bəxş etdi. 
 

Mən, Qasımova Gülşən həyat yoldaşım Qasımov İslamla ailə həyatı 

qurduqdan sonra bizim 5 il uşağımız olmurdu. Heç bir müalicə kömək 

etmirdi. 

Bu 5 il ərzində övlad həsrəti ən böyük dərdim, ana olmaq, övladını 

əzizləmək ən böyük arzum idi. Təəssüf ki, illər bir-birini əvəz edirdi, mən isə 

arzuma çata bilmirdim. Yəqin ki, bu, mənim tale sınağım idi. 

Yaxın qohumlarımızdan İlahi vergili Zərifə xanım haqqında eşitdik. 

Onun qəbuluna gəldik. Burada növbəyə yazıldıq, çünki, çoxlu sayda qəbula 

gələn xəstə var idi. Zərifə xanım məni müayinə etdikdən sonra müalicəyə 

götürdü və bildirdi ki, mənim uşağım olacaq. 9 ayın tamamında mənim bir 

oğlum oldu. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Uşağın adını İlkin qoyduq. 

Allahdan Zərifə xanıma can sağlığı arzu edirəm. Allah onu bizim 

xalqımızın başı üstündən əskik etməsin. Amin. 

 

      Qasımova Gülşən, Bakı şəhəri. 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 
 

İlahi vergili İnsan 

 
 

Mən, İsmayılova Nəzakət hamı kimi xoşbəxt ailə həyatı qurdum, lakin 

ailə həyatı qurduqdan sonra 2 il uşağım olmurdu. Tibb müəssisələrində 

müalicələr bir nəticə vermirdi. Tanışlarımız bizə Zərifə xanımın yanına 

getməyi məsləhət gördülər. Mən və yoldaşım Zərifə xanımın qəbuluna 

gəldik. O xanım bizi müayinə etdi və bildirdi ki, məndə yüngül soyuqdəymə 

var. Onun mənə verdiyi seanslardan sonra mən uşağa qaldım və 9 aydan 

sonra, yəni 25 aprel 2005-ci ildə mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını 

Mirhüseyn qoyduq. İndi oğlumuzun 11 yaşı var. 

Biz Zərifə xanıma öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Onun bu 

yaxşılığını heç vaxt unutmayacağıq. 

 

 İsmayılova Nəzakət, Şüvəlan qəs., Sabir küç. Ev 40. 
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Allah Zərifə xanımın ömrünü uzun etsin. 

 
 

Mən, Balayeva Səbinə evlənib ailə həyatı qurduqdan sonra 7 il 

uşağım olmurdu. Daha doğrusu, uşağa qalırdım, lakin döl düşürdü. Heç bir 

müalicə effekt vermədi. Biz Zərifə xanım haqqında eşidən kimi onun 

qəbuluna, onun ocağına pənah gətirdik. Zərifə xanım məni diqqətlə 

müayinə etdikdən sonra bildirdi ki, məndə kista və mikrob vardır. Dölün 

qalmamasının əsas səbəbi də bunlar idi. Zərifə xanım məni müalicəyə 

götürdü. Onun verdiyi seanslardan sonra mən hamilə qaldım və bu dəfə 9 

aydan sonra uşaq dünyaya gəldi. Bizim gözəl bir qızımız oldu. Adını Ahya 

qoyduq. 

Allah Zərifə xanımı qorusun. Bizə bəxş etdiyi sevincə görə ona 

minnətdarıq. Hazırda mən özümü ən xoşbəxt qadın hesab edirəm. Hər 

dəfə övladımı qucağıma götürəndə Zərifə xanıma Allahdan dua edirəm. 

     Balayeva Səbinə 

    Bakı, Köhnə Əhmədli, Namiq Əliyarlı küç. Ev 4. 



 
 

55 
 

Bizə sevinc bəxş edən xanım. 

 
      

Mən, Şölə Məmmədova ailə həyatı qurduqdan sonra 2 il uşağım 

olmurdu. Heç bir həkimə də getməmişəm. Aylar keçir, ancaq mən ana ola 

bilmirdim. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, daxilimdə hansısa bir hiss 

mənə deyirdi ki, ümid yeri var. Və bir gün Zərifə xanım haqqında eşitdikdən 

sonra, onun ocağına pənah gətirdik. Zərifə xanım məni müayinə edərək 

müalicəyə götürdü. 9 aydan sonra mənim bir qızım oldu – Şahverdiyeva 

Ayna Mübariz qızı. 

Mənə övlad bəxş edən Zərifə xanıma minnətdaram. Biz Allahdan 

Zərifə xanıma uğurlar diləyirik. Allah onun balalarını saxlasın. Amin! 

 

Məmmədova Şölə 

Mərdəkan, Yesenin küç., ev 5.     
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Gözəl İnsan, məlahətli xanım. 

 
 

Mən, Seyfullayeva Rəvanə ailə həyatı qurduqdan sonra, 2 il ərzində 1 

uşağım olub, düşmüşdü. Həyatımdakı bu ağır vəziyyət məni sarsıtmışdı. 

Mən də ailəli xanımlar kimi övlad sahibi olmaq, onu qucağıma almaq, 

oxşamaq, sevinmək istəyirdim. Lakin tibb müəssisələrində aldığım 

müalicələrin heç bir xeyri olmurdu. Sonda mən İlahi vergili Zərifə xanımın 

qəbuluna gələrək növbəyə yazıldım. Zərifə xanım məni çox yaxşı qəbul 

etdi. O, məni müayinə edərək, müalicəyə götürdü. Onun verdiyi 3 

seansdan sonra mən uşağa qaldım. Hamiləlik dövründə də tez-tez Zərifə 

xanımın qəbuluna gəlirdim və o mənim hamiləliyimi daim nəzarətdə 

saxlayırdı. 9 aydan sonra mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını Adil 

qoyduq. 
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Körpə Adili qucağıma aldıqda, mən ilk öncə Allah-taalaya və Zərifə 

xanıma dua etdim. Mənə analıq sevinci, övlad bəxş edən bu iki qüvvə idi!. 

Mən artıq xoşbəxt anayam! 

 

Bütün ailə üzvlərimiz və qohumlarımız adından Zərifə xanlma dərin 

minnətdarlığımızı bildirir, ona can sağlığı, uzun ömür arzu edirik. 

 

    Seyfullayeva Rəvanə 

    Bakı, 8-ci mikrorayon, bina 19, mənzil 29 
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İlahi vergili qadın. 

 
 

Mən, Muradova Səadət, Şüvəlan qəsəbəsi sakini, ailə qurduqdan 

sonra 2 il idi ki övladım olmurdu. Səbəbini bilmirdim. Ana olmaq arzusu ilə 

yaşayırdım. Tanışlarımız mənə Zərifə xanımın yanına getməyi məsləhət 

gördülər. Mən Zərifə xanımın qəbuluna gəldim və o qadın məni müayinə 

etdi. Məlum oldu ki, uşağa qala bilməməyimin səbəbi uşaqlığımın 

soyuqdəyməsidir və bunun nəticəsində iltihabıdır. Zərifə xanımın 3 

seansından sonra mən uşağa qaldım. Bu 9 ayı daim onun yanına gəlib-

getdim və Zərifə xanım daim məni nəzarət altında saxlayırdı. Nəhayət, 9 

aydan sonra mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını Ənvər qoyduq. 
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Zərifə xanımın şəfalı əlləri sayəsində dünyaya gələn Ənvər mənim 

həyat sevincim, gözümün nuru, arzularımdır. Bu sevinci mənə bağışlayan 

isə Zərifə xanımdır. 

Mən İlahi vergili rentgen-qadın Zərifə xanıma öz dərin minnətdarlığımı 

bildirirəm, ona can sağlığı və uzun ömür, balalarına xöşbəxtlik arzu edirəm. 

 

     Səadət Muradova 

 

    Şüvəlan, S.Vurğun küçəsi, ev 63.     
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Ailəmizə sevinc bəxş edən insan. 

 
 

Mən, Nəbiyeva Rəna, Lökbatan sakini, ailə qurduqdan sonra 6 il 

övladım olmurdu. 6 il övlad həsrəti ilə yaşamaq, ona sahib ola bilməmək, 

məncə qadın üçün ən ağır dərddir. Mən bu acı hissləri illərlə yaşadım və 

heç bir xanıma belə ağır dərdi çəkməyi arzu etmirəm. İllərlə röyalarda 

körpəmi qucağıma alıb, əzizləyirdim, öpürdüm. Röyadan ayılanda isə acı 

həqiqəti görüb, için-için ağladığım zamanlar olub. Körpə səsi, gülüşü 

eşidəndə qəlbim gizlicə sızlayırdı. Hər gün əllərimi Uca Tanrıya uzadıb, 

arzumun çin olmasını, övladımı qucağıma alaraq, ana olmağımı diləyirdim. 

Mən səbrlə gözləyirdim. Səbəbini bilmirdim.  

Bir gün yaxın qohumlarımızdan Zərifə xanım haqqında eşitdim. Mən 

onun qəbuluna gəldim. Zərifə xanım məni müayinə etdikdən sonra məlum 

oldu ki, uşağa qala bilməməyimin əsas səbəbi, trubalarımda vurulmuş 
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iynələrin sorulmaması və trubaları tutmasıdır. Zərifə xanım məni müalicəyə 

götürdü və mən onun seanslarına gəldim. 3 seansdan sonra mən uşağa 

qaldım. Hamiləliyim normal keçirdi və daim Zərifə xanımın nəzarəti altında 

idi. Nəhayət, 9 aydan sonra mənim bir qızım dünyaya gəldi. Adını Zərifə 

qoyduq. 

Mən İlahi vergili Zərifə xanıma çox minnətdaram. O bizim ailəmizə 

çox böyük bir sevinc bəxş etdi. Allah onu qorusun. Amin. 

 

     Rəna Nəbiyeva 

 

     Lökbatan, 28 may küç.     
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Hamımızın sevinci Zərifə xanım. 

 
 

Mən, Həsənova Aytən, Bakı şəhəri sakini, Həsənov Adillə ailə həyatı 

qurduqdan sonra 1 il 9 ay idi ki uşağım olmurdu. Aparılan tibbi müalicələr 

nəticəsiz qalırdı. Qohumlarımdan İlahi vergili Zərifə xanım haqqında 

eşitdim. Onun ocağına pənah apardım. Zərifə xanım məni çox yaxşı 

qarşıladı. Müayinə etdikdən sonra bildirdi ki, soyuqdəyməm var və məni 

müalicəyə götürdü. 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım. 9 aydan sonra 

mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını Yusif qoyduq. Zərifə xanım dünyanın 

ən böyük səadətini, ana olmaq səadətini mənə bəxş etdi. Mən indi özümü 

dünyanın ən xoşbəxt insanı hesab edirəm. Hər dəfə Yusifimi qucağıma 

aldıqda, özümü dünyanın ən xoşbəxt qadını hesab edirəm. 
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Mən və bütün ailəmiz Zərifə xanıma hədsiz dərəcədə minnətdarıq. 

Onun bu yaxşılığını heç vaxt unutmayacayıq. Biz Zərifə xanıma can sağlığı, 

uzun ömür arzulayırıq. Qoy onun gözlərinin nuru, əllərinin gücü azalmasın! 

Yusifin gülüşü bizim evimizin bəzəyidir. Balaca Yusifi qucağıma alanda, 

mən hər dəfə Allahın möcüzəsi Zərifə xanıma dua edirəm. 

 

     Həsənova Aytən 

 

     Bakı, Xətai rayonu, General Şıxlinski küçəsi, ev 37. 
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Mənə ana olmağı bağışladı 
 

 
 

Mən, Rəna Tərlanova, Qobustan qəsəbə sakini, Tərlanov Vüqarla 

ailə həyatı qurduq. Ailə həyatımızda hər şey yaxşı idi. Lakin övladımız 

olmurdu. Düz 5 il övlad arzusu ilə yaşayırdıq, artıq taleyimizlə barışmışdıq. 

Hesab edirdik ki, bu, bizim həyatımıza düşən qədər-qismətdir.  

Təklikdə olanda ana olmaq arzuma çatmağım üçün, için-için 

ağlayırdım, ana olmaq həsrəti ilə alışıb yanırdım. Mən də xoşbəxt qadın 

olmaq, övlad sahibi olmaq istəyirdim! Lakin illər bir-birini əvəz edir, mən isə 

arzuma çata bilmirdim. Sonsuzluğu taleyimin qədəri hesab etsəm də, 

içimdə kiçik bir ümid qığılcımı yanırdı. 
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Heç bir müalicənin də xeyiri olmurdu. Yaxınlarımızdan biz Zərifə 

xanım haqqında eşitdik. Onun Qara Qarayevdəki ofisinə gəldik və qəbula 

yazıldıq. Zərifə xanım bizim hər ikimizi müayinə etdi və məlum oldu ki, 

məndə güclü soyuqdəymə var. Zərifə xanım mən bildirdi ki, mənim övladım 

olacaq. Onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən uşağa qaldım və 9 

aydan sonra mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını İlqar qoyduq. 

Ailəmizə böyük sevinc bəxş edən İlahi vergili Zərifə xanıma öz 

təşəkkürümüzü bildiriik. Allah ona can sağlığı və uzun ömür versin. Amin. 

 

     Rəna Tərlanova 

 

     Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi 
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Bizə 2 övlad bəxş etmiş Zərifə xanım. 
 

 
Mən, Şüvəlan sakini Quliyeva Ramilə, Quliyev Maillə ailə həyatı 

qurduqdan sonra 1 il idi ki, uşağımız olmurdu. Mən və yoldaşım həsrətlə 

övlad sahibi olmaq istəyirdik. Lakin aylar keçir, biz isə arzumuza çata 

bilmirdik. Qohum və tanışlar bizə təsəlli verərək, deyirdilər ki, hələ tezdir, 

narahat olmayın.  

Bir gün biz Zərifə xanım haqqında eşitdik və onun qəbuluna gəldik. 

Zərifə xanım məni diqqətlə müayinə etdi və bildirdi ki, problem məndədir. 

O, məni düz 5 ay müalicə etdi. Bu müddət ərzində onun mənə verdiyi 

seanslar nəticəsində mən hamilə qaldım və daha 9 aydan sonra mənim bir 

oğlum oldu. Adını Mahir qoyduq. 
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Bundan sonra mən yenə Zərifə xanımın yanına gəldim və 2 illik 

müalicədən sonra mən yenə uşağa qaldım və 9 aydan sonra mənim bir 

qızım dünyaya gəldi. Adını Zümrüd qoyduq. 

İndi mən özümü dünyanın ən xoşbəxt qadını hesab edirəm. Mənim 

mehriban ailəm və iki gözəl övladım – oğlum Mahir və qızım Zümrüd var. 

Allahın köməyi ilə mənə 2 övlad bəxş etmiş Zərifə xanıma 

minnətdaram. Onun əllərini öpürəm. Allah onu bizim xalqa çox görməsin. 

Allah Zərifə xanımı bizim xalqımız üçün qorusun! Amin! 

 

            Ramilə Quliyeva 

 

  Şüvəlan, Malıqin küçəsi, ev 7.                   
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Bizə 3 övlad bəxş etmiş İlahi vergili rentgen qadın. 

       
Mən, Ramilə Allahverdiyeva 3 il idi ki, Allahverdiyev Kamillə ailə 

həyatı qurmuşdum. Bizim övladımız olmurdu. Həkimlər bunun səbəbini 

tapa bilmirdilər. Qohumlarımızdan Zərifə xanım haqqında eşitdik. Biz onun 

qəbuluna gəldik. Zərifə xanım hər ikimizi müayinə etdikdən sonra bildirdi ki, 

əsas səbəb məndə uşaqlıqdakı follikulumun yetişməməsidir və məni 

müalicəyə götürdü. 9 aydan sonra 12.11.2010 tarixdə mənim bir qızım 

dünyaya gəldi. Adını Şükufə qoyduq. 

     2 ildən sonra, 2012-ci ildə yenə Zərifə xanımın müalicəsindən sonra 

mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını Fazil qoyduq. Daha 2 il sonra isə 

2014-cü ildə bir qızım oldu. Adını Zəhra qoyduq. Və yenə də Zərifə xanımın 

müalicəsindən sonra. 

     Ailəmizin adından Zərifə xanıma öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Allah onun balalarını saxlasın. Amin. 

  Ramilə Allahverdiyeva, Hövsan qəsəbəsi                       
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Şəfalı əllərin sahibi Zərifə xanım 

 
Mən, Əliyeva Zemfira, Zirə qəsəbə sakini, 2003-cü ildə Əlizadə 

Əliyarla ailə həyatı qurmuşam. 2 dəfə uşağa qalsam da, hər iki halda uşaq 

qalmayım, düşüb. Mənə Zərifə xanımın yanına getməyi məsləhət gördülər. 

Biz onun qəbuluna yazıldıq. Bu İlahi vergili qadın mənə bildirdi ki, döl 

hamiləlik zamanı uşaqlıqdan kənarda inkişaf edir, ona görə də qalmır. 

Zərifə xanım məni müalicə etdi və mən hamilə qaldım. Ancaq bu dəfə uşaq 

normal inkişaf etdi və 9 aydan sonra mənim 2005-ci ildə bir qızım dünyaya 

gəldi. Adını Əzizə qoyduq. Daha sonra yenə də göydə Allah, yerdə isə 

Zərifə xanımın köməyi ilə mənim 2006-cı ildə bir qızım oldu, adını Nəzrin 

qoyduq. 2008-ci ildə daha bir qızım oldu. Adını Nazənin qoyduq. 

Mən və ailəmiz bu İlahi vergili Zərifə xanıma çox minnətdarıq. Allah 

onu bizim xalqa çox görməsin. Amin. 

  Zemfira Əliyeva    Zirə qəs., Ordubadi küç., ev 3. 
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Allah Zərifə xanımı qorusun 
 

 
Mən, Firuzə Vəliyeva, Bakı şəhər sakini Vəliyev Qurbanla ailə 

qurduqdan sonra 2 il idi ki, övladımız olmurdu. Arzumuz övlad sahibi olmaq 

idi. Lakin tibbi müalicələrin heç bir köməyi olmadı. Müxtəlif tibb 

müəssisələrinə müraciət etdik. Lakin aldığımız müalicələrin heç bir nəticəsi 

olmurdu. Hər dəfə növbəti müalicənin uğursuz nəticələri bizi çox məyus 

edirdi. 

Bir gün tanışlarımız bizə Zərifə xanımı nişan verdilər. Biz onun 

qəbulunda olduq. Zərifə xanım məni müalicəyə götürdü. Onun verdiyi 3 

seansdan sonra mən uşağa qaldım və 9 aydan sonra mənim bir qızım 

dünyaya gəldi. Adını Zeynəb qoyduq. 
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Bundan sonra mən öz baldızım Yaqubəli Pəriyə də Zərifə xanımın 

yanına getməyi məsləhət gördüm. Onun da övladı olmurdu. Zərifə xanım 

mənim baldızımı da müalicə etdi və nəticədə onun da bir qızı dünyaya 

gəldi. Adını Gülnar qoydular. 

Bu gün bizim ailəmizdə - Zeynəb və Gülnar adlı qızlarımız böyüyür. 

Mənim və baldızımın ailəsi bu gözəl övladlarımıza sahib olduğumuz üçün  

Zərifə xanıma borcluyuq. Göydə Allah, yerdə isə onun şəfalı əlləri və nurlu 

gözləri sayəsində bizim ailəmizə sevinc gəldi. Allah Zərifə xanımı qorusun. 

Amin. 

 

     Firuzə Vəliyeva 

 

     Bakı, 6-cı mkr, İ.Həşimov küç., ev 40. 
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Mənə 3 uşaq bəxş etmiş İlahi vergili Zərifə xanım 

 
 

Mən, Zirə sakini Babayeva Samirə Babayev Hicranla ailə qurduqdan 

sonra bir neçə il idi ki, uşağımız olmurdu. Heç bir müalicənin də köməyi 

olmurdu. Qohumlarımızdan Zərifə xanım haqqında eşitdik. Onun qəbuluna 

gəldik. Bu İlahi vergili, nurlu baxışlı qadın məni müayinə edərək bildirdi ki, 

mənim soyuqdəyməm və trubalarımda problemim var. O, məni müalicəyə 

götürdü. Onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və 9 

aydan sonra mənim 2002-ci ildə bir qızım dünyaya gəldi. Adını Zərifə 

qoyduq. Daha sonra yenə də Zərifə xanımın müalicəsi sayəsində 2003-cü 

ildə Arifə adlı qızım, 2006-cı ildə isə Rüfət adlı oğlum dünyaya gəldi. 

Allah Zərifə xanımdan razı olsun. Onun bizim ailəyə bəxş etdiyi 

sevincin həddi yoxdur. 

 

     Samirə Babayeva          

     Zirə qəs., Ağamalıyev küç., ev 4, mənzil 7. 

 

   

 

Babayeva Arifə 
2 ildən sonra 

Zirə q. Tel: 456 73 59 
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Nurlu gözlərin sahibi 

 
 

Mən, Məmmədova Təbrizə, Hövsan qəsəbə sakini Məmmədzadə 

Ələkbərlə ailə həyatı qurduqdan sonra 2 il idi ki, övladımız olmurdu. Daha 

doğrusu, uşaq olurdu, ancaq qalmırdı. Ailə qurduğumuz 2 il ərzində övlad 

itirməyin acısı ilə yaşayırdıq. Hər dəfə ümidlə övlad yolu gözləyirdik. Sonda 

isə... Yenə ümidsizlik, göz yaşı, pərişanlıq...  

Günlərin bir günü yaxın qohumlarımızdan Zərifə xanım haqqında 

eşitdik və onun qəbuluna gəldik. Zərifə xanım məni müayinə etdi və bildirdi 

ki, məndə əsəblə əlaqədar laxtalanma baş verir. O, məni müalicəyə 

götürdü. Onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və 9 

aydan sonra, 21.09.2011-ci ildə mənim bir qızım dünyaya gəldi. Adını 
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Zərifə qoyduq. Daha sonra 11.04.2013-cü ildə mənim bir qızım da oldu. 

Adını Yasəmən qoyduq.  

Bu gün mən iki qız övladı anasıyam. Zərifə xanımın adını daşıyan 

Zərifə və Yasəmən iki gözəl, bal kimi şirin qızlarımın gəlişi bizim ailəyə 

sevinc, xoşbəxtlik bəxş etdi. Biz bunun üçün İlahi vergili Zərifə xanıma 

minnətdarlığımızı bildiririk. Allah onu qorusun. İlahi amin. 

 

     Təbrizə Məmmədova 

 

     Hövsan, Kolxoz küç.         
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7 ildən sonra ana oldum! 

 
Mən, Hövsan sakini Rəhmanlı, ailə həyatı qurduqdan sonra 7 il 

uşağım olmurdu. Heç bir müalicənin xeyiri olmurdu. Mən 5 dəfə sistem 

vurulmuşdu. Sonda biz yaxınlarımızdan Zərifə xanım haqqında eşitdik. 

Onun qəbuluna gəldik. Zərifə xanım məni diqqətlə müayinə etdi və bildirdi 

ki, məndə əsəblə əlaqədar problem yaranır. Zərifə xanım məni müalicəyə 

götürdü. Onun verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və 9 aydan 

sonra, 14.03.2012 tarixdə mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını 

Hüseynqulu qoyduq. 

Biz Zərifə xanıma çox minnətdarıq. Məhz onun müalicəsi sayəsində 

evimizdən körpə uşaq səsi gəlməyə başladı. Allah onu qorusun. Amin. 

     Həyat yoldaşım Tariyel Rəhmanl 

     Hövsan, Məktəb küç., ev 22.             
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                           Ulu Tanrı Zərifə xanımı qorusun 
 

Mən, Əsgərova Mehriban Aydın qızı, Bakı şəhər sakini, 2002-ci ildə 

Əsgərov Azadla ailə həyatı qurmuşam. Bizim 2 il idi ki, övladımız olmurdu. 

Mən və yoldaşım övlad sahibi olmaq istəyirdik və həsrətlə övlad gözləyirdik. 

Lakin aparılan müalicələr heç bir nəticə vermirdi.  

Biz ümidimizi itirmirdik, nə zamansa ata və ana olacağımıza 

inanırdıq. Körpəmizin gəlişini gözləyirdik.  

Mən Zərifə xanım haqında eşitdim və onun qəbuluna gəldim. Bu İlahi 

vergili qadın məni müayinə etdi və səhhətimdə kiçik bir problemin olduğunu 

bildirdi. Zərifə xanımın mənə verdiyi 3 seans nəticəsində mən uşağa qaldım 

və 9 aydan sonra mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını İlyas qoyduq. Artıq 

bizim 12 yaşında gözəl övladımız – İlyas kimi oğlumuz var. Biz ailəliklə 

Zərifə xanıma minnətdarıq. 

Allah Zərifə xanımdan razı olsun. İndi İlyasın artıq 12 yaşı var. O, 

bizim ailənin sevincidir. 

 

     Kərbəlayı Mehriban xanım 

 

     Babı, Yasamal r-nu, keçid 1128.     

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 



 
 

77 
 

Çox sağ olun, Zərifə xanım! 

 
 

Mən, Ədilova Gülşən, Bakı şəhər sakini 2004-cü ildə Məmmədov 

Nadirlə ailə qurmuşam. Çox xoşbəxt yaşayırdıq. Evləndikdən sonra 5 il 

bizim övladımız olmurdu. 2005-ci ildə bir oğlum oldu, lakin qalmadı. 

Yeganə arzumuz övlad sahibi olmaq idi. Tale üzümüzə güldü. Mənə İlahi 

vergili rentgen qadın Zərifə xanımı məsləhət gördülər. Mən onun qəbuluna 

gəldim. Zərifə xanım məni müayinə etdi və dedi ki, övladım olacaq. Onun 

verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və 22.02.2008-ci ildə mənim 

bir qızım dünyaya gəldi. Adını Sənubər qoyduq. İndi qızımın 8 yaşı var. 

Allah Zərifə xanımı qorusun. Biz hamımız ona minnətdarıq. 

     Ədilova Gülşən        Bakı                
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Minnətdarlığımızı bildiririk 

 
 

Mən, Əliyeva Ramilə, Maştağa kənd sakini Əliyev Valehlə ailə həyatı 

qurmuşam. Evləndikdən sonra bizim 3 il uşağımız olmurdu. Mən çox 

həkimlərə müraciət edir və çarəsizlik içində çırpınırdım. Artıq ümidim 

tükənirdi. Bütün müalicələrə baxmayaraq, övlad sahibi ola bilmirdik. 

Çarəsiz halda ümidimizi Böyük olan Allaha bağlamışdıq. Aylar keçir, 

arzularımıza çata bilmirdik. Nəhayət, 3 illik həsrətimiz sona çatdı. Bir gün 

mən yaxınlarımızdan Zərifə xanım haqqında eşitdim. Onun ofisinə getdim. 

Zərifə xanım məni müayinə etdi və övladımın olacağını bildirdi. Biz çox 

sevindik. Onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və 

2008-ci ildə mənim bir qızım dünyaya gəldi. Adını Mədinə qoyduq. Gözəl, 

göyçək Mədinə! Mədinə bizim sevincimiz, bizim həyatımızdır.  
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Bütün ailəmiz adından Zərifə xanıma minnətdarıq. Allah ona can 

sağlığı versin, balalarını qorusun . İlahi amin 

 

Əliveva Ramilə     Maştağa, Südçülük sovxozu 
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İlahi vergili qadın 

 
 

Mən, Ağasıyeva Məleykə 2004-cü ildə Ağasıyev Rahidlə ailə həyatı 

qurmuşam. Bizim 2 il övladımız olmurdu. Həkimlərə çox getdim. Heç bir 

köməyi olmadı. Həkimlər axırda mənə dedilər ki, mən sonsuzam. Yəni, 

mənim problemim sonsuzluqdur və mənim heç zaman övladım olmayacaq. 

Mən bundan çox məyus oldum. Həkimlərdən eşitdiyim – “sən sonsuzsan, 

yəni sənin heç vaxt uşağın olmayacaq” qərarı mənim taleyimi alt-üst etdi. 

Özüm barədə ağır fikirlər gəlirdi. Lakin yaxın qohumlarımızdan İlahi vergili 

Zərifə xanım haqqında eşitdim. Mən onun qəbuluna gəldim. O xanım məni 

çox yaxşı qarşıladı. Müayinə etdikdən sonra mənə dedi ki, həkimlər düzgün 

diaqnoz qoymayıblar və mən sonsuz deyiləm. Zərif xanım mənim övladımın 

olacağını bildirdi. Elə bil ki, bütün dünyanı mənə bağışladılar. Onun mənə 
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verdiyi 3 seansdan sonra mən uşağa qaldım və 02.04.2006-cı ildə mənim 

bir qızım dünyaya gəldi. Adını Zərifə xanım özü qoydu: Fatimə.  

Mən və bütün ailəmiz bu gözəl insana, hörmətli Zərifə xanıma hədsiz 

dərəcədə minnətdarıq. Onun bu yaxşılığını heç vaxt unutmayacayıq. Zərifə 

xanım mənim yaşamaq sevincimi, gözəl Fatiməmi mənə bəxş etdi. O, 

mənim həyat qurtarıcım, yaxşılıq mələyimdir! 

 

 Ağasıyeva Məleykə 

 

Trest bağlar k., 18                    
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Şəfalı əllər 
 

 
Mən, Ələkbərova Xuraman Abdullayev Mirdamətlə ailə həyatı 

qurduqdan sonra 7 il bizim övladımız olmurdu. Bir çox klinikalara, həkimlərə 

müraciət etdik. Lakin bizim dərdimizə heç bir çarə tapılmadı. 

7 il! Övladsız keçən 7 il! Bu illərin ağrı-acısını, çarəsizliyini indi də 

unuda bilmirəm. Hər dəfə nəticəsiz müayinə və müalicələr ümidimizi 

sındırırdı. “Sonsuz qadın” kəlməsi eşitmək mənim üçün faciəyə çevrilə 

bilərdi. Tanışlar, qohumlar bizə təsəlli verərək, “Allah kərimdir!”, “Ümidinizi 

üzməyin” deyirdilər. Bizim isə ümidimiz illər keçdikcə azalırdı. 

 Nəhayət, yaxın qohumlarımızdan biz Zərifə xanım möcüzəsi 

haqqında eşitdik. Biz onun qəbuluna gəldik. İlahi vergili Zərifə xanım məni 

müayinə etdi və övladımın olacağını bildirdi. Mən əvvəlcə qulaqlarıma 
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inanmadım. Onun mən verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və 9 

aydan sonra 2007-ci ildə mənim bir qızım dünyaya gəldi. Adını Seyidbacı 

qoyduq. Bundan sonra yenə də Zərifə xanımın köməyi ilə mən 2-ci dəfə 

uşağa qaldım və 2010-cu ildə mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını 

Miryəhya qoyduq. 

Biz hamımız bu gözəl insana, bu İlahi vergili, şəfalı əlləri və nurlu 

gözləri olan Zərifə xanıma dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Allah onu 

qorusun. Amin. 

 

Ələkbərova Xuraman 

 

         Maştağa, Xanlar küç., ev 28 a. 
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Nurlu gözlər 

 
 

Mən, İsmayılova Ceyhunə, İsmayılov Habillə ailə həyatı qurduqdan 

sonra 2 il idi ki, bizim uşağımız olmurdu. Heç bir müalicənin də köməyi 

olmurdu. Biz həsrətlə övlad yolu gözləyirdik. Yəqin ki, taleyimizdə Zərifə 

xanımın rolu olmalı idi. Mən Zərifə xanımla görüşümün təsadüfi deyil, 

taleyimin mənə hədiyyəsi hesab edirdim.  

Mən İlahi vergili Zərifə xanım haqqında eşitdim və onun ofisinə  

gəldim. Zərifə xanım məni müayinə etdi və uşağımın olacağını bildirdi. 

Məlum oldu ki, məndə uşaqlıqda soyuqdəymə vardır. Halbuki, həkimlər 

bunu müəyyən edə bilməmişdilər. Onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra 
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mən hamilə qaldım və 9 aydan sonra mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını 

Səbuhi qoyduq. 

Mən və ailəmiz Zərifə xanıma can sağlığı və uzun ömür arzu edirik. 

Qoy Zərifə xanımın bu İlahi vergisi tükənməsin. Allah onu bizlər üçün 

qorusun! Amin! 

 

İsmayılova Ceyhunə 

 

Bakı, Montin qəs., Daş karxanası, ev 253. 
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Yuxumda mənə ayan olan Zərifə xanım 

 
Mən, Məmmədova Təranə, Məmmədov Yaşarla ailə həyatı 

qurduqdan sonra 2 il idi ki, bizim uşağımız olmurdu. Heç bir müalicəyə 

getmirdim. Lakin bir gün yuxuda ikən mənə Zərifə xanım haqqında dedilər. 

Mən bu İlahi vergili qadını yuxumda gördüm. Bunun özü də bir möcüzə idi. 

Və mən soraqlaşıb belə bir adamın olduğunu öyrəndim və vaxt itirmədən 

onun qəbuluna gəldim. Zərifə xanım mənim onu yuxuda gördüyümü eşitdi. 

Sonra o məni müayinə etdi və övladımın olacağını dedi. Mən çox sevindim. 

Zərifə xanımın mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və 9 

aydan sonra, 12.11.2007-ci ildə mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Adını 

Zərifə xanım özü qoydu – Əli! 

Mən İlahi vergili Zərifə xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm və Allahdan 

ona can sağlığı arzu edirəm. 

Məmmədova Təranə, Şirvan şəhəri 
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             Məni ölümün pəncəsindən qurtaran Zərifə xanım 

 
Mən, Nəsirova Sevinc, Nəsirov İbrahimlə ailə həyatı qurmuşam. 

Bizim 1 il idi ki, uşağımız olmurdu. Məndə qanaxma baş verirdi, uşaqlıqda 

tromb yığılırdı. Mən Zərifə xanım haqqında eşitdim və onun qəbuluna 

gəldim. Zərifə xanım məni diqqətlə müayinə etdi və dölü uşaqlığın dibinə 

gətirdi. Uşaq doğularkən isə Zərifə xanım onda üçlü sinirin soyuqdəyməli 

olduğunu müəyyən etdi və bunu müalicə etdi. Uşağın adını Həşim qoyduq. 

Məni və oğlumu ölümdən qurtaran Zərifə xanım. Həyatda heç 

“neyləyim” deməyəsiniz. Allah sizi qorusun. Amin. 

 

           Nəsirova Sevi, Bakı, Ənvər Əlixanlı küç., ev 17 
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Ümid çırağımız 

 
Mən, Quliyeva Aytən 2009-cu ildə Quliyev İsrafillə ailə qurmuşam. 

Bizim 2 il idi ki, övladımız olmurdu. Mən İlahi vergili Zərifə xanım haqqında 

eşitdim və onun qəbuluna gəldim. Zərifə xanım məni müayinə edərək 

bildirdi ki, hər dəfə məndə uşaq inkişafdan qalır. O məni müalicəyə götürdü 

və onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən hamilə qaldım və bu dəfə 

uşaq tam inkişaf etdi. 9 aydan sonra, 29.09.2011-ci ildə mənim bir qızım 

dünyaya gəldi. Adını Aysu qoyduq. 

Mən, İlahi vergili rentgen qadın Zərifə xanıma öz minnətdarlığımı 

bildirirəm. 

 

              Quliyeva Aytən     Bakı   
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Gözəl insan 

 
      

Mən, Rəhimli Könül, həyat yoldaşım Rəhimli Fərhadla 2 il idi ki, ailə 

qurmuşdu və bu 2 il ərzində bizim övladımız olmurdu. Həkimlərə 

getməyimin heç bir xeyri olmadı. Övladımız olmaq arzusu ilə əzab çəkirdik. 

Qohumlar və tanışlar bizə təsəlli verir, səbr diləyirdilər. Mən daxilən bütün 

ümidimi itirirdim. Biz Zərifə xanım haqqında eşitdik və onun qəbuluna 

gəldik. Zərifə xanım məni müayinə etdi və uşağımın olacağını söylədi. 

Onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən uşağa qaldım və 9 aydan sonra, 

31.10.2007-ci ildə mənim bir qızım oldu. Adını Gülgəz qoyduq. 

Biz Zərifə xanıma Allahdan can sağlığı və uzun ömür arzu edirik. Qoy 

o həmişə insanlara sevinc gətirsin. Amin 

 Rəhimli Könül                Bakı        
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Bizim Zərifə xanım 

 
 

Mən, Yolçuyeva Aygün, həyat yoldaşım Yolçuyev Elçinlə ailə həyatı 

qurduqdan sonra xeyli müddət bizim uşağımız olmurdu. Hər ikimiz övlad 

həsrətilə həkimlərə müraciət edirdik, lakin səylərimiz nəticə vermirdi. Biz 

Zərifə xanım haqqında yaxınlarımızdan eşitdik və onun qəbuluna gəldik. 

Zərifə xanım məni müayinə etdi və övladımın olacağını bildirdi. O dedi ki, 

mənim uşaqlığımda polip var və çirk edib. İrinli iltihab prosesi gedir. Onun 

mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən uşağa qaldım və bütün bu 9 aylıq 

hamiləlik dövrü daim Zərifə xanımın nəzarəti altında keçdi. 2013-cü ildə 

bizim bir oğlumuz oldu. Adını Ramiz qoyduq. 

Mən və bütün ailəmiz Zərifə xanıma öz dərin minnətdarlığımızı 

bildiririk. Allah onu qorusun. Amin. 

Yolçuyeva Aygün,   Bakı, Xətai r-nu, Gəncə prospekti, 23. 
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Bizə ümid verən insan 

 
Mən, Məmmədova Nuranə, həyat yoldaşım Məmmədov 

Kəmaləddinlə ailə həyatı qurduqdan sonra 1 il idi ki, bizim uşağımız 

olmurdu. Aparılan müalicələr nəticəsiz idi. Yoldaşım və mən həsrətlə övlad 

arzulayırdıq. Biz İlahi vergili rentgen qadın Zərifə xanım haqqında eşitdik və 

onun qəbuluna düşmək üçün Bakıya gəldik. Zərifə xanım məni müayinə 

etdi və bildirdi ki, mənim uşağım olacaq. Onun mənə verdiyi seanslardan 

sonra mən uşağa qaldım və 16.07.2012-ci ildə mənim bir qızım dünyaya 

gəldi. Adını Nuray qoyduq. 

Biz Zərifə xanıma çox təşəkkür edirik. Ona can sağlığı, uzun ömür 

arzu edirik. 

 

Məmmədova Nuranə       

Zaqatala rayonu          N saylı hərbi hissə 
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Geniş ürəkli insan 

 
Mən, Məmmədova Güllü, həyat yoldaşım Məmmədli İlqarla ailə 

həyatı qurduqdan sonra bizim uşağımız olmurdu. Həkimlərin müalicəsi bir 

nəticə vermirdi. Biz ümidimizi tamamilə itirmişdik. Bir gün biz Zərifə xanım 

haqqında qohumlarımızdan eşitdik və onun qəbuluna gəldik. Zərifə xanım 

məni müayinə etdi və onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra mən uşağa 

qaldım. 9 aydan sonra 06.07.2011-ci ildə mənim bir qızım dünyaya gəldi. 

Adını Zərifə xanımın məsləhəti ilə Fatimə qoyduq. 

Biz hamımız bu gözəl insana, Zərifə xanıma minnətdarıq. 

 

 Məmmədova Güllü               

Hövsan qəs., E.Qasımov küç., bina 14, mənzil 69.                   
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Şəfalı əllər, nurlu gözlərin sahibi 

   
 

Mən, Cəfərova Zümrüd həyat yoldaşım Cəfərzadə Hafizlə ailə həyatı 

qurduqdan sonra 7 il idi ki, bizim uşağımız olmurdu. Bu müddətdə 

getmədiyimiz həkim qalmamışdı. Lakin heç bir müalicə nəticə vermirdi. 

Nəhayət, biz Zərifə xanım haqqında eşitdik və onun qəbuluna gəldik. Zərifə 

xanım məni müayinə edərək bildirdi ki, uşaqlığımda həm soyuqdəymə, həm 

də mikrob var. O, məni müalicə etdi və mən hamilə qaldım. 9 aydan sonra 

02.12.2002-ci ildə mənim bir qızım dünyaya gəldi. Adını Zərifə xanım özü 

qoydu – Leyla.  

Daha sonra yenə də Zərifə xanımın və göydə Allahın köməyi ilə mən 

yenə uşağa qaldım və 13.03 2004-cü ildə mənim bir qızım da dünyaya 

gəldi. Adını Cəlalə qoyduq. 

Biz Zərifə xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Onun bu yaxşılığını 

heç zaman unutmayacayıq. 

Cəfərova Zümrüd, Zirə qəs., Baba küç.  
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Allah sizi qorusun, Zərifə xanım. 
2 il idi ki, evli idim. Çox saylı müayinələr, müalicələr, müxtəlif 

həkimlərin quyduqları diaqnozlar heç bir nəticə vermirdi. Aparılan 

müalicələr bizi maddi və mənəvi cəhətdən yormuşdu. Lakin biz hər şeyə 

dözərək, övlad həsrətindəydik. Aylar bir-birini əvəz edirdi. Nəticə isə yox idi. 

Övladım olmurdu. Şəhərin tanınmış həkimlərinə müraciət etsəm də, heç bir 

nəticə vermirdi. Bir gün Zərifə xanım haqqında eşitdim. Düzü əvvəl bir az 

tərəddüd edirdim. Sonra onunla görüşməyi qərara aldım. Şükürlər olsun 

Allaha, tezliklə hamilə qaldım. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Zərifə 

xanımın yanına gəldiyim müddətdə bir çox ailələrin də bu sevinci 

yaşadığının şahidi olurdum. 

Hamiləlik dövründə Zərifə xanım heç bir dərmandan istifadə etməyə 

icazə vermirdi. Hər şeyin yaxşı olacağını, sağlam övladımın dünyaya 

gələcəyini söyləyirdi. Elə  də oldu. Oğlum Yusuf dünyaya gəldi. Onun gəlişi 

sevinc, xoşbəxtlik  gətirdi həyatımıza. Bunun üçün mən və ailəm Zərifə 

xanıma çox minnətdarıq. Allah sizi qorusun, Zərifə xanım. 

 

                 Qurbanova Ülviyyə 
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                 Bilsin hamı, mən Həsənəm,  
                 Zərifədir mənim nənəm. 

 
 

 

Haqqında söhbət açacağım şəxsi görmək, tanımaq bu gün hər kəsə 

nəsib olmur. İxtisasca bioloq olmağıma baxmayaraq, fövqəltəbii qüvvələrin 

mövcudluğuna və onların insanların həyatına təsirinə dair heç zaman 

şübhəm olmayıb. Bəlkə də, Allahın Azərbaycan xalqına lütfüdür ki, bütün 

dünyada “Rentgen qadın” kimi tanınan Zərifə xanımı ona əta etmişdir. 

Zərifə xanımla tanışlığımız 2014-cü ilin əvvəllərinə təsadüf edir. 

Həmin vaxtlar yoldaşım böyrək daşından əziyyət çəkirdi. Düzdür, tibbi 

üsullarla müalicəsi olan bu xəstəlik müasir dövrdə elə də böyük problem 

sayılmır. Amma 3 kurs müalicə etməyimizə baxmayaraq, daşın ölçüləri 

böyük (7 mm) olduğundan, həkimlərin qənaətinə görə əməliyyat qaçılmaz 

idi. Allaha şükürlər olsun ki, bu zaman köməyimizə Zərifə xanımın şəfalı 

əlləri yetişdi. Allahın izni, Zərifə xanımın yardımı ilə 2 daşdan biri tezliklə 

böyrəkdən xaric oldu. Həmin vaxtlar (2014-cü  ilin mart-aprel aylarında) 

dünyaya körpəmizin gələcəyindən xəbər tutduq. Böyrəkdə daşın biri hələ 

Nəsirov Həsən   
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də mövcud olduğundan, həkimlər doğuşun mümkün olmayacağını, dölün 

tələf olacağını bildirmişdilər. 

Döl 6 aylıq olarkən, Zərifə xanımın məsləhəti ilə ultrasəs müayinəsinə 

getdik. Burada da həkimlər xoş bir şey vəd etmədilər. Mən tibb işçilərinin 

xidmətlərini ucuzlaşdırmaq və onların əməyini dəyərləndirməmək fikrində 

deyiləm. Sadəcə, reallıq bu idi ki, döldə “ödəm” (bədənin əksər hissəsində, 

xüsusən, baş nahiyəsində dərialtı şişlər) olduğundan, həkimlər onun tələf 

olacağını, doğulsa belə, natamam olacağını bildirmişdilər. Qəribə burasıdır 

ki, Zərifə xanım bunu eşitdikdə, narahat oldu və həkimlərin düz 

demədiklərini bildirdi. (P.S. sonralar bildik ki, Zərifə xanım bu sözləri bizi 

qorxutmamaq üçün deyirmiş). 

Tibbi bilikləri olan hər kəs, xüsusilə analar bilir ki, hamilə vaxtı başda 

qaraciyər və böyrək olmaqla bütün orqanlar üçün ikiqat fəaliyyət tələb 

olunur. Bir tərəfdən böyrək daşı problemi, digər tərəfdən dölün ödemi bizi 

çox narahat edir, uşağın tələf olacağı fikrini yaradırdı. 

Beləcə 9 ay ötdü. Evimiz işıqlandı. Körpəmiz dünyaya gəldi. Hər şey 

Həsənin nənəsinin – Zərifə xanımın dediyi kimi oldu. Həsəndə ödemdən 

əlamət yox idi. Sağlam, gözəl oğlumuz doğulmuşdu. Zərifə xanım sonralar 

bizə dedi ki, döldə ödəm həqiqətən var imiş. Sadəcə Seyyidə xanım şəfalı 

əlləri ilə onu aradan qaldırmışdı. Hələ Həsən doğulmamış, fitri istedadı ilə 

onu ana bətnində müşahidə edən Zərifə xanım, onun gözəl, uzun saçlı, ağ 

bir uşaq olduğunu demişdi. Həqiqətən də belə bir uşağı Allah Həsənin 

xilaskarının sayəsində bizə nəsib etdi. 

Bu gün də, tez-tez Zərifə xanımın yanında olur, səmimiyyətindən, 

mülayimliyindən zövq alır, məsləhətlərindən faydalanır, müayinə və 

müalicəsindən istifadə edirik. Allah bu fenomen xanımı bizim xalqımıza çox 

görməsin. Zərifə xanım, biz Sizi sevirik, ömrümüz boyu Sizə minnətdar və 

borclu olacağıq. 
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                       Elnur Nəsirov 

 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitunun böyük elmi işçisi. 
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Şəfalı əllərin sahibi. 

 

      
 

 

Mən Cəlilova Maya 2007-ci il avqust ayından etibarən ailə həyatına 

başlamışam. 2011-ci ilə qədər vaxtaşırı bir çox yerlərə müraciət etmişdim. 

Lazımi analiz və müalicələrdən sonra nəticəsiz qalmışdım. Həkimimin 

rəyinə görə yoldaşımla qan qohumu olduğuma görə “uşağınız olmayacaq” 

cavabını almışdım. 

Yoldaşımla mən ruhdan düşmədik. Lazım gəlsə uşaq götürmək 

qərarına gəldik. Lakin Zərifə xanımın qəbuluna gəldikdən sonra ümidləndik. 

Ümidlərimiz puç olmadı. 

Cəlilova Səidə 
 4 ildən sonra 

 

 

Cəlilov Səid 
 4 ildən sonra 
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2011-ci il oktyabrın 26-da ilk övladım – qızım Səidə dünyaya gəldi. 

Ailəmizin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Evimizdə ilk nəvə dünyaya 

gəlmişdi. 

2014-cü il martın 1-də ikinci övladımız – oğlum Səid dünyaya gəldi. 

Ən əsası isə nə mənim, nə də övladlarımın artıq dərmanlara ehtiyacı 

olmadı. Əlbəttə ki, Zərifə xanımın vaxtaşırı müayinəsi və müalicəsi 

nəticəsində. 

Mənim  şəxsən onun diaqnozuna heç bir şübhəm yoxdur. O, bizə 

demişdi ki, sizin probleminiz qohumluq yox, zaman problemidir. Elə, elə də 

oldu. Zamanında aldığım müalicə hər şeyi həll etdi.  

Biz ailəlikcə göydə Allaha, yerdə isə İlahi vergili Zərifə xanıma 

minnətdarıq. 

 

Maya Cəlalova 
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Bizim gözəl Zərifə xanım. 

 
 

 
Mən Əliyeva Nigar Ucar rayonunun Müsüslü kəndində yaşayıram. 

2008-ci ildə ailə həyatı qurmuşam. 6 il övlad həsrəti çəkmişəm. Bir çox 

həkimlərin qəbulunda olmuşam. Çoxsaylı müalicə və müayinələrdən 

keçmişəm. Ancaq heç bir nəticə görməmişəm. Artıq həyatımı övladsız puç 

və mənasız hesab edirdim. Sonsuzluğu alın yazım hesab edirdim.  

Lakin bir gün yaxın bir tanışımın məsləhəti ilə  Zərifə xanımla tanış 

olduq. Zərifə xanımın məsləhəti ilə  müalicəyə başladım. Allah bizə Zərifə 

xanımın əlinin səbəbi  ilə övlad nəsib etdi.  2015-ci il aprelin 1-də qızım 

Əliyeva Nübar  

 6 ildən sonra 
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Nubar dünyaya gəldi. Mən buna görə göydə Allahıma, yerdə isə Zərifə 

xanıma borcluyam. Allah onu millətimizin üstündən əskik etməsin. Həmişə 

var olasınız. Ömrüm boyu minnətdaram sizə. Övlad sevincini Allah hər 

kəsə nəsib etsin.  

Çox sağ olun, Zərifə xanım! 

 

Əliyeva Nigar                

Ucar rayonu, Müsüslü kəndi. 
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Xanımlar xanımı. 

 
 
 

Mən Qarayeva Günay 2009-cu ildə ailə həyatı qurmuşam. 5 il idi ki, 

övladım olmurdu. Hər yerə getsəm belə, heç yerdən səbəb düşməmişdi. 13 

dəfə İrana getdim. Səbəb düşmədi. Amma onu da bildirim ki, 4 dəfə hamilə 

qalmışam. Döl axıra kimi qalmayıb. Hətta biri diri götürülüb. Həkimlərdən 

mənə səbəb düşməyib.  

Allah tərəfindən Zərifə xanımı bizə vasitəçi göndərildi. 2014-ilin iyul 

ayında ilk dəfə Zərifə xanımın qəbuluna gəlmişəm. Onun mənə verdiyi 3 

seansdan sonra hamilə qaldım. Zərifə xanım 9 ay məni müalicə etdi və 

mənim bir oğlum dünyaya gəldi. Zərifə xanım öz oğlunun Qalib adını 

oğluma qoydu. Hal-hazırda oğlum 1 yaş 4 aylıqdır. Yenə də Zərifə xanımın 

köməyi ilə ikinci övladıma namizədəm. Hamiləliyim 5 aydır. Yuxarıda Allah, 

Qarayev Qalib 

5 ildın sonra 
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yerdə Zərifə xanımın köməyi ilə oğlum Qalib kimi davasız-dərmansız 

dünyaya gələr İnşallah! 

Qalib indi mənim göz yaşlarımı unutdurub. Allah hər kəsə övlad nəsib 

eləsin. Amin. Allah Zərifə xanımın köməyi olsun. Allah onu bizə çox 

görməsin. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Arzu edirəm ki, bütün 

övladı olmayanlara mənə düşdüyü kimi səbəb düşsün. Amin.  

Sağ olun, Zərifə xanım! Elə bilməyin ki, bu yazdıqlarım sizə bəsdir. 

Siz bizim hər dəfə ürəyimizdəsiniz. Allah sizi bizim üstümüzdən əskik 

eləməsin. Amin. 

 

                   Günay Qarayeva 
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                             Çox sağ olun, Zərifə xanım. 

 
 

 

Mən – Məmmədov Həsən Məhərrəm oğlunun anasıyam. 4 il idi ki, 

mənim övladım olmurdu. Mənim bu 4 ildə yaşadığım ağrı-acı heç bir 

qadına qismət olmasın. Hər gün bala həsrətilə yatmaqdan, ayıldıqda 

övladımı yalnız yuxuda gördüyümü dərk etmək kimi acı həqiqət insanı 

illərlə məhv edir, mənəvi cəhətdən sarsıdır.  

Lakin bir gün tanışım mənə Zərifə xanıma müraciət etməyi məsləhət 

gördü. Yalnız 4 ildən sonra 17 yanvar 2012-ci ildə İlahi vergili Zərifə 

xanımın köməyi ilə oğlum Həsən dünyaya gəldi. Hamiləlik boyu Zərifə 

xanımın yanında olmuşam. Heç bir problem olmayıb. Uşaq sağlam 

doğulub. Hal-hazırda Həsənimin 5 yaşı var. Bu günə kimi heç bir problemi 

yoxdur. 

Sağ olsun Zərifə xanım. Allah onun canını sağ eləsin. Şəfalı əlləri 

dərd görməsin. Böyük Yaradanın bizim üçün bəxş etdiyi bu möcüzəli, nurlu 

Məmmədov Həsən 
Məhərrəm oğlu 
 4 ildən sonra 
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gözləri, şəfalı əlləri olan Zərifə xanım hər zaman var olsun! Amin! Öpürəm 

onun əllərindən. Biz onu çox sevirik. 
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                      Sizə çox minnətdarıq, Zərifə xanım. 

 
 

 

Mən – Əmrahov Amin Taleh oğlunun anasıyam. Ərə getdikdən sonra 

1 il idi ki, övladım olmurdu. 1 ildən sonra – 18 noyabr 2014-cü ildə oğlum 

Amin göydə Allahın, yerdə isə Zərifə xanımın köməyi ilə dünyaya gəldi. 

Dəfələrlə uşağa qalırdım. Amma uşaq düşürdü. Zərifə xanımın 

yanına gələndən sonra uşağa qaldım. Hamiləliyim sona kimi uğurlu oldu. 

Sağlam uşaq dünyaya gəldi. Hal-hazırda oğlum Aminin 2 yaşı var. 

Çox sağ olun, Zərifə xanım. Şəfalı əlləriniz var olsun. Mən həyatım 

boyunca sizə borcluyam. Bu borc elə böyükdür ki, həyatımı yaşadıqca, 

mən onu sizə ödəyə bilmərəm. Siz mənə ana olmağı bəxş etdiniz! Siz 

mənə nur topu kimi gözəl və şirin oğlum Amini hədiyyə etdiniz. Allah sizi 

qorusun. Amin! 

  

Əmrahov Amin  
 1 ildən sonra 
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Şəfalı əllərininiz var olsun, Zərifə xanım! 

 
 

Mən illərdir ki, övladımın balasını qucağıma alıb, əzizləməyi, nəvə 

gülüşünü eşitməyi, nəvə nazı çəkməyi arzulayırdım. Arzum yalnız arzu 

olaraq qalırdı. Bu həsrət ürəyimdə yaşayırdı. 

Zərifə xanım, Allah sizi bu millətin üstündən əskik eləməsin. Siz bizim 

ailənin sağlamlığında, nəvəmizin yaşamasında və sağlam olmasında çox 

böyük əziyyət və zəhmət çəkmisiniz. Siz təkcə bizim yox, bizim kimi bir çox 

ailələrdə körpə uşaqların dünyaya gəlməsində hədsiz köməklik etmisiniz. 

Bütün bu elədiklərinizə görə Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Siz 

lazımlı insansınız. Allah bizim dualarımızı bu əziz Məhərrəmlik ayında 

qəbul eləsin. Bizim övladımız Zəki məhz sizin köməyiniz sayəsində 

dünyaya gəlib. 

Çox   sağ olun!   

 Həcər xanım. 

 

Abasov Zəki  
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Allah sizi qorusun, Zərifə xanım! 

 
 

 

Mən Xəqani Babayev, Sumqayıt şəhər sakiniyəm. Babayeva Aygünlə  

2014-cü ildə ailə həyatı qurmuşam. Toyumuzdan sonra yoldaşım hamilə 

qaldı. Hamiləlikdə yoldaşımı həkimə yoxlatdırmağa apardım. Həkimlər belə 

diaqnoz qoydular ki, uşaq inkişafdan qalıb. Həkimlər uşağı tələf etdilər və 

yoldaşıma dedilər ki, sən gərək illərlə müalicə olunasan ki, gələcəkdə 

uşağın olsun. Mən həkimlərin sözü ilə razılaşmadım və yoldaşımla birlikdə 

Zərifə xanımın yanına getdik. Və onun şəfalı əlləri nəticəsində yoldaşım 3 

seansdan sonra hamilə qaldı. Halbuki, həkimlər demişdi ki, sizin hələ 

uşağınız olmayacaqdır. Allaha şükür olsun ki, indi bir qız övladımız var – 

adı da Aysu. Bunların hamısı göydə Allah, yerdə isə Zərifə xanımın 

köməkliyi nəticəsində mümkün oldu. Allah Zərifə xanıma uzun ömür və can 

sağlığı versin. Mən Zərifə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm, onun 

əllərindən öpürəm. Mən öz qohumlarımı, dostlarımı Zərifə xanımın yanına 

aparıram. Onlar da Zərifə xanımın yanına gəlib şəfa tapırlar. Mən nə həkim, 

Əliyeva Nübar  
 6 ildən sonra 
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nə də ki bir təbibə inanmıram, nə qədər ki, yaşayıram, nəsə bir problemim 

olsa, Zərifə xanımın qoyduğu diaqnozu nə bir həkim, nə də bir alim qoya 

bilməz. Çünki, Zərifə xanım öz nurlu gözləri ilə qaranlıq otaqda insanın nə 

xəstəliyi varsa, onu deyir. 

 

Xəqani Babayev 

 

Sumqayıt, 48-ci məhəllə, ev 55. 
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Biz Sizi çox sevirik, Zərifə xanım! 

 
 

Mən, Mirzəyeva Günel Səyyad qızı, ərə getdikdən sonra 5 il övladım 

olmayıb. Yəni Türkiyə həkimləri, İran həkimləri və Azərbaycanda o yer 

qalmayıb ki, getməyəm. Bir çox ölkələrin seçilmiş həkimlərinin müayinə  və 

müalicələri nəticəsiz qalırdı. Mənim artıq ana ola biləcək arzum gözümün 

önündə sönürdü. Mən çarəsiz idim. 5 il övlad həsrəti üçün çırpınmaq məni 

tamamilə yormuşdu. 

Mənim baldızım Gülçöhrə mənə məsləhət gördü ki, Zərifə xanımın 

yanına gedim. Mən onun qəbuluna getdim. Zərifə xanım baxdı, müayinə 

etdikdən sonra dedi ki, məndə heç nə yoxdur. Və bildirdi ki, sizə 2 ay 

müddət qoyuram ki, övladınız olacaq. 2-ci seansa gələndə Zərifə xanım 

dedi ki, get test elə və məndə hamiləlik çıxdı. Mənim sevincimin həddi-

hüdudu yox idi. 9 ay Zərifə xanımın nəzarətində oldum. İndi Allaha şükür ki, 
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3-cü övladım olur. Hazırda 2 övladım var – qızım Xuraman (2013) və oğlum 

Əkbər (2015). 

Əgər çox illər öncə mənə desəydilər ki, sənin 3 övladın olacaq, mən 

buna inana bilməzdim. İndi mən 3 uşaq anasıyam! Bu, qadın üçün ən 

böyük xoşbəxtlikdir!  

Mən Zərifə xanıma təşəkkür edirəm, onun şəfalı əllərindən öpürəm. 

Ona can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Allah onu bizim üstümüzdən 

əskik eləməsin. Ailəmizlə hamımız öz təşəkkürümüzü bildiririk. 

 

 

Mirzəyeva Günel Səyyad qızı        

 

Hacıqabul rayonu, Kalana kəndi 

  



 
 

112 
 

 

Şəfa mələyimiz Zərifə xanım 

Möcüzələr yaradan Zərifə xanım bizim ailəmizə də şəfalı əlləri, nurlu 

gözləri ilə öz möcüzəsini bəxş etmişdir. İnanilmaz İlahi qüvvəyə malik bu 

xanım ilə tanış olanda, artıq 3 il idi ki, ailə həyatı qurmuşdum. Müxtəlif 

həkimlərə müraciət etsəm də, dəqiq diaqnoz, səbəb deyən olmadı. 

Dəymədiyimiz xəstəxana qapısı qalmamışdı. Hər dəfəsində də ümidlərimiz 

boşa çıxırdı. Həyatımın ən gözəl günləri müalicələrdə, dərman içməklə 

keçirdi. Bu müalicələrin mənə bir faydası olmurdu.  Artıq bütün ümidlərimin 

tamamilə yox olmaq üzrə olduğu bir vaxtda Zərifə xanımın möcüzələri 

haqqında eşitdim və mən də şəfa tapmaq niyyəti ilə bu ümid qapısını 

döydüm. Məni müayinə etdikdən sonra, seanslarına dəvət etdi. Bir 

müddətdən sonra ana olacağımı öyrəndim. Bu şəfalı əllər nəticəsində mən 

öz “Murad”ıma qovuşdum. Muradın gəlişi ailəmizə sevinclə yanaşı, fərəh, 

xoşbəxtlik, yeni nəfəs gətirdi. Yaşamaq həvəsini artırdı. Bu sonsuz sevinc 

üçün biz hər zaman Zərifə xanıma minnətdarıq. Bu gün ailəmizin hər bir 

üzvü Zərifə xanıma dua edərək, minətdarlığını bildirir. Uca Allahımız onu 

hər zaman qorusun, ona uzun ömürlər versin ki, o şəfa mələyi, gözəl xanım 

bizim kimi övlad həsrətində olan ailələrə sevinc bəxş etsin. 

 

         Ə. Yaqut Atamoğlan qızı 

 

  Füzuli rayonundan məcburi köçkün. 

  Abşeron rayonu, Masazır kəndi. 
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Təşəkkür edirik. 

 
 

Mən ilk növbədə bizi yaradan Allaha şükürlər edirəm ki, gözləri 

rentgen, əlləri şəfa mənbəyi olan Zərifə xanımı məhz bizim millətə bəxş 

edib. 

 Düz 9 yaşımdan mənim nə ağrım, şikayətim olursa, anam məni 

həkimə yox, Zərifə xanımın yanına aparıb. Hər dəfəsində də onun möcüzəli 

əllərindən şəfamı tapmışam. Hal-hazırda 25 yaşım var və indiyə kimi 

ailəlikcə nə şikayətimiz olsa, Zərifə xanımın yanına gedirik.  

 Həyatda ən böyük hədiyyəm olan İsmayıl balamı da Zərifə xanımın 

müalicəsiylə qazanmışam. 2015-ci ilin mart ayında ailə qurmuşam və 

həmin ilin iyul ayında bel boşluğundan əziyyət çəkdiyim üçün Zərifə xanıma 

müraciət etmişəm. Müalicəmi götürüb 1 aydan sonra yoxlanışa gedəndə 

artıq hamilə olduğumu öyrəndim. 9 ay hamiləlik müddətində də nə ultrasəs 

müayinəsinə, nə başqa bir həkimə  getmədim, yalnız Zərifə xanımın yanına 

Nağıyev İsmayıl 
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ayda bir dəfə getməklə, körpəmi şükürlər olsun Allaha ki, sağ-salamat 

qucağıma aldım. 

 Hər kəs Zərifə xanımı qəbul edəcək ürəyə malik olmur. Mən Allahın 

möcüzəsinə inandığım üçün özümü şanslı insanlardan hesab edirəm və 

şükürlər olsun Allaha ki, biz ailəlikcə həkim, iynə, dərman tanımırıq. 

Hamımız Allahdan Zərifə xanıma uzun ömür və can sağlığı arzulayırıq. 

 Allah Zərifə xanımı millətimizin başı üstündən əskik etməsin. Amin. 

 

              Nağıyeva Aysel 
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Vətənin mərd qızı. 

 
 
  

Mən 3 ildir ki, ailə qurmuşdum. Övladım olmurdu. Demək olar ki, çox 

həkimlərdə olub, cürbəcür müalicələr almışdım. Amma faydasını 

görməmişdim. Hər müalicədə çox dərman qəbul etmişdim. İnanın ki, hər 

dərman içəndə bezirdim. Bir gün mənə məlumat verdilər ki, metronun 

“Qara Qarayev” stansiyası yaxınlığında “Zərifə” adlı bir xanım var. Ona 

“rentgen xanım” deyirlər. İşığı söndürüb sənə baxır və nə problemin varsa, 

deyir. Qayınanamla getdik onun yanına 26.01.2014 tarixdə. O, bizi qəbul 

elədi və mənə baxdı. Dedi ki, sadə soyuqdəymə problemin var. Düzələr! Bir 

kurs müalicəyə gəlməyimi istədi. 3 gün gəldim onun seanslarına. Mən 

həmin 3 seansdan sonra mən test elədim. Gözlərimə inanmadım: test 

pozitiv çıxdı. Çox həyəcanlı idim. Sonra Zərifə xanıma zəng edib, ona 

məlumat verdim. Çox sevindi və mənə dedi ki, 1 həftəyə testlə gəl. Bir həftə 

sonra getdim onun qəbuluna. Yenə məni müalicə elədi və bildirdi ki, 

təbriklər – hamiləsən! O sözü çox gözləyirdim. Nəhayət ki, Zərifə xanım 

Həbibzadə Əliəkbər 
3 ildən sonra  
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mənə bildirdi ki, ancaq mənim sözümə qulaq asacaqsan. Həkimə 

getməyəcəksən. Nə problemin olsa, mənə məlumat ver. Doqquz ay ərzində 

ayda bir dəfə olmaqla, yanına gedirdim. Beləliklə, doqquz ay bitdi. Mən ana 

oldum! Oktyabrın 12-də Ələkbər adında oğlum dünyaya gəldi: 4 kq 400 

qram. Özü də təbii doğuşla. Bu hadisəyə görə göydə Allaha, yerdə isə 

Zərifə xanıma minnətdaram. Allah hamını sevindirsin. Amin! 

 

 

Həbibova Ramilə Rəhman qızı 

 

Sabunçu rayonu, Maştağa kəndi 
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                         Təşəkkürümüzü bildiririk. 

 
 Biz Zərifə xanımla 2000-ci ildə tanış olmuşuq. 3 il idi ki, ailə 

qurmuşduq. Övladımız olmurdu. Çox həkimlər gəzmişdik. Bibim Zərifə 

xanımın yanında olmuşdu. Bizə dedi ki, Zərifə xanımın yanına uşaq üçün 

gələnlər də var. Bizə də məsləhət gördü. Biz də getdik onun qəbuluna. O, 

yoldaşım ilə məni müayinə etdikdən sonra dedi ki, Allahın izni ilə sizin 

uşağınız olacaq. Onun şəfalı əllərinin müalicəsindən sonra bu arzumuza 

çatdıq. 2001-ci il mayın 22-də qızım dünyaya gəldi. Yoldaşım niyyət etmişdi 

ki, əgər qızımız olsa, adını Zərifə qoyacayıq. 

 Allah Zərifə xanıma can sağlığı, uzun ömür versin. Onu bizlərə çox 

görməsin. Ailəsinin və övladlarının həmişə xoş gününü görsün. Amin.  

                     Həsənova Nənəxanım 



 
 

118 
 

Sağ olun, Zərifə xanım! 

 
 
  

Mən Aytac Əzimova uzun illər idi ki, uşağım olmurdu. Çox həkimlərə 

və müalicələrə getmişəm. Heç bir xeyri olmayıb. Uzun illərin müayinə və 

müalicələri məni tamamilə üzmüşdü. Mən artıq həyatımdan küsmüş, 

taleyimə boyun əymişdim. Hesab edirdim ki, sonsuzluq mənim qədərimdir 

və mən bu dərdlə, bala həsrəti  çəkərək, ömürlük yaşamalıyam.  

Tanışlarımızın vasitəsi ilə Zərifə xanım barədə məlumat aldım. Biz gəldik 

Zərifə xanımın qəbuluna. Onun mənə verdiyi 3 seansdan sonra, mən 

uşağa qaldım. Moskvada olanda mənə dedilər ki, uşaq xəstə olacaq. Mən 

Zərifə xanıma zəng vurub, vəziyyəti ona dedim. Zərifə xanım dedi ki, gəlin 

buraya. Biz Bakıya gəldik və 9 ay uşaq Zərifə xanımın nəzarətində oldu. 

Sonda uşaq sağlam dünyaya gəldi. Göydə Allah, yerdə Zərifə xanım bu 

uşağı bizə bağışladı. Qızımızın adını Günüz qoyduq. Öpürəm Zərifə 

xanımın şəfalı əllərindən.                 

 Aytac Əzimova 

Əzimova Günüz 
3 ildən sonra  
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             Allah sizi bizə çox görməsin, Zərifə xanım. 

 
 
  

 

Mən Qaraşzadə Aynur Rəhbər qızı 2 il idi ki, ailə həyatı qurmuşdum. 

Lakin övladım olmurdu. Yoldaşım məni rayonda və Bakıda yerləşən 

müxtəlif tibb müəssisələrinə apardı, çox müalicələr qəbul etdim. Buna 

baxmayaraq, həkimlərin bütün səyləri nəticəsiz qalırdı. Övladıma sahib 

olmaq arzu kimi qəlbimdə yaşayırdı. 

         Yaxınlarımızdan rentgen qadın Zərifə xanım haqqında eşitdik və 

gəldik onun qəbuluna. 1 kurs müalicədən sonra mən hamilə qaldım. 9 ay 

Zərifə xanımın nəzarətində oldum və 5 avqust 2005-ci ildə bir qızımız 

dünyaya gəldi. Adını Nurcan qoyduq. Hazırda 4 övladım var.  

Hüseynzadə Nurcan 
Mübariz qızı 

 13 ildən sonra 
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      Mən xoşbəxt ana hesab edilə bilərəm. Mən öz adımdan və ailəmin 

adından bizə 2 illik həsrətdən sonra övlad bəxş etmiş  İlahi qüvvə sahibi 

Zərifə xanıma dərindən minnətdaram. 

Allah Zərifə xanımı qorusun. Amin! 

 

 

Qaraçzadə Aynur  

 

Ağstafa rayonu 
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                                Böyük qəlbli İnsan! 
8 il idi ki, ailə qurmuşdum. 7 yaşında bir oğlum var. 6 il idi ki, övladım 

olmurdu. Bir neçə xəstəxanaya, qadın məsləhətxanasına müraciət 

etmişəm, müalicələr almışam. Yoldaşımla mən ikinci övladımızın olması 

üçün çox saylı müayinələrdən, müalicələrdən keçdik. Maddi və mənəvi 

əziyyətlər çəkdik. Bütün bunlara baxmayaraq, övlada sahib olmaq arzusu 

ilə yaşayırdıq. Lakin bütün bunların heç bir xeyri olmayıb.  

Həyat yoldaşımın dostu Zərifə xanımı məsləhət gördü və biz gəldik 

onun qəbuluna. Zərifə xanım məni müayinə etdikdən sonra bildirdi ki, mənə 

verilən müalicələr səhv olub. Və məni götürdü müalicəyə. Onun mənə 

verdiyi seanslardan 3 ay sonra mən hamilə qaldım. 9 ay Zərifə xanımın 

nəzarəti altında dərmansız, iynəsiz qaldım. 9 aydan sonra 19 aprel 2016-

da mənim bir qızım dünyaya gəldi. Adını Fatimə qoyduq. Şükür Allaha, çox 

sağlam, gözəl bir qızım var. Buna görə mən göydə Allaha, yerdə isə Zərifə 

xanıma öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

 

 

Əliyeva Güllü Şəhriyar qızı 

 

Salyan rayonu, Qarabağlı kəndi 
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                             İlahi vergili xanım 

     
 

 
 
Mən öz həyat hekayəmlə sizinlə bölüşmək istəyirəm. Ailə həyatı 

qurduqdan sonra hamilə qalırdım. Ancaq uşaq qalmırdı, tələf olurdu. Allah 

heç kəsə övladsızlıq dərdi qismət eləməsin. Hər dəfə gələcək övladım 

olmağı xəbərini bilərkən sevinmək, sonra isə onu itirmək... Bu, çox ağır bir 

dərd idi. Mən çarəsiz halda ümidimi hər şeydən üzmüşdüm. Heç bir 

müalicə də kömək etmirdi. 

Bir gün bacım mənə Zərifə xanımı məsləhət gördü. 2007-ci ildə 

hamilə qalıb gəldim Zərifə xanımın qəbuluna. O, məni diqqətlə müayinə 

etdikdən sonra bildirdi ki, məndə virus var. 9 ay Zərifə xanımın nəzarəti 

Həsənov Nihad Sənan oğlu 

  

Həsənov Nihad Sənan oğlu 
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altında oldum. 9 aydan sonra bir oğlum oldu. Adını Rəvan qoyduq. 2011-ci 

ildə ikinci oğlum – Nihadım dünyaya gəldi.  

 Allah Zərifə xanımı qorusun. İlahi amin! 

 

 

                Həsənova Nigar 

 

                Xırdalan şəhəri     
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                   Sizə minnətdarıq, Zərifə xanım! 

 
 
 Mən, Yaqut Əlizadə ailə həyatı qurduqdan sonra 2 dəfə hamiləliyim 

pozulub. Əsas səbəbi də həkimlərin mənə yazdığı yanlış dərmanlar 

üzündən. Buna görə də mənim artıq həkimlərə inamım qalmamışdı və mən 

həkimə getməkdən qorxurdum.  

Tanışlarımızdan biri mənə Zərifə xanım barədə məlumat verərək, 

onun qəbuluna getməyi məsləhət gördü. Zərifə xanımın yanına gəldikdən 

sonra onun mənə verdiyi 6 seansdan sonra uşağa qaldım. 9 ay dərmansız, 

iynəsiz, həkimsiz göydə Allahın və yerdə Zərifə xanımın şəfalı əlləri 

nəticəsində 29 sentyabr 2016-cı ildə bir oğlum dünyaya gəldi. Adını Murad 

qoyduq. 

 Mən Zərifə xanıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allahdan ona can 

sağlığı və uzun ömür diləyirəm. 

 

              Əlizadə Yaqut 

 

Əlizadə Murad 
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                    Yer üzünün mələyi – Zərifə xanım! 

 
 
 Mən Əzimova Aynur 6 ay idi ailə həyatı qurmuşdum. Övladım 

olmurdu. Əslində ailə üçün 6 ayın övlad sahibi olmaq üçün çox erkən 

olduğunu başa düşürdüm. Bununla belə, tez-tez kəskin ağrılarım olurdu. 

Mən həkimə müraciət etmək istəmirdim.  

Bir gün bibim mənə Zərifə xanımı məsləhət gördü. Bibimin nəvəsi də 

Zərifə xanımın köməkliyi ilə olmuşdu. Biz gəldik Zərifə xanımın qəbuluna. 

O, məni diaqnoz etdi və bildirdi ki, yüngül soyuqdəymə var. 3 gün gəldim 

onun seanslarına və müalicə aldım. İki həftə sonra hamilə olduğum bilindi. 

9 ay Zərifə xanımın nəzarəti altında iynəsiz və dərmansız müayinə 

olundum. 9 aydan sonra  15 sentyabr 2016-da mənim bir oğlum dünyaya 

gəldi. Adını Seymur qoyduq. O gündən bəri həkimə getməmişəm. Yalnız 

Zərifə xanımın yanına gəlirik. 

Mən bütün ailəmiz adından şəfalı əllər sahibi – Zərfə xanıma dərin 

hörmətimi və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qoy Allah Zərifə xanımı 

bizim xalqın başı üzərindən əskik eləməsin. Amin! 

  

Əzizov Seymur 
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Allah sizi qorusun, Zərifə xanım. 

 

                       Əzimova Aynur                         Şamaxı şəhəri    
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Ailəmizə sevinc bəxş etmiş xanım. 
 

 
 
  
 
 

Mən Nigar Qaybalıyeva 2006-cı ildə Hamlet Bağırovla ailə həyatı 

qurmuşam. 1 il övladım olmayıb. Nə qədər həkimə müraciət etdim, demək 

olar ki, Bakının ən nüfuzlu klinikalarında müayinədən keçdim, amma buna 

baxmayaraq, həkimlər mənə övladım olmayacağını dedilər. Nə qədər 

müalicə alsam da, heç bir faydası olmadı. 

 Nəhayət, Allahın xalqımıza töhfəsi olan Zərifə xanımın ünvanına üz 

tutdum. O, mənə bildirdi ki, 3 gün onun yanına müalicəyə gəlməliyəm. Belə 

də oldu. Mən onun yanına gəlib, 3 seans aldım. 2 aydan sonra ana 

olacağımın müjdəsini hər kəsə verdik. Mən Zərifə xanıma çox 

minnətdaram. Mən və ailəm mənə  üçqat ana olmaq sevincini bəxş etmiş, 

ailəmizə səadət bağışlamış bu gözəl, mələk sima  Zərifə xanıma ömürlük 

minnətdarıq! Qoy Uca Allah sizi bütün bəlalardan qorusun! Amin! 

Bağırova Nuray 
 2 İldən sonra  

08.10.2008 

 

Bağırova Nilufər 
12.12.2009 

 

Bağırov Şəhriyar  
 4 İldən sonra  

08.10.2013 
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     Mənim 3 övladım: 

 

qızım Nuray (8 may 2008) 

qızım Nilufər (12 dekabr 2009) 

oğlum Şəhriyar (21 yanvar 2013). 

O ocağa gedən ümidsiz qayıtmır Allahın izni ilə. 

 

 

Nigar Qaybalıyeva 
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Mənə səadət bağışlayan xanım. 
 

 
 

 

Mən Əfsanə Quliyeva, Türkan qəsəbə sakini, nişanlı olarkən, əsəb 

siniri ilə əlaqəli Zərifə xanımın yanına gəlirdim. Ailə qurduqdan 5 ay sonra 

hamilə qaldım və gəldim Zərifə xanımın yanına. O, məni müayinə edərək  

dedi ki, gözəl hamiləliyin var. 9 ay iynəsiz və dərmansız, ayda 1 dəfə Zərifə 

xanımın nəzarətində oldum. 9 aydan sonra bir qızım dünyaya gəldi. Adını  

Nurgül qoyduq. Çox sağlam övladım var. 

Allah Zərifə xanıma can sağlığı və uzun ömür versin, onu bizim xalqın 

başı üzərindən əskik eləməsin. İlahi amin! 

 

Əfsanə Quliyeva                             Türkan qəsəbəsi 

Quliyeva Nurgül 
17.11.2015 
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Allahın bizə bəxş etdiyi möcüzəli xanım. 
 

 
 
 

 

Mən Cavadova Kamilə 2007-ci ildə ailə həyatı qurmuşam. 3 il yarım 

uşağım olmadı. Çox həkimlərə getdim, çox müalicələr aldım, bahalı 

analizlər verdim, bahalı dərmanlar qəbul etdim. Həkimlər deyirdilər ki, 

yoldaşımın faizi azdır, özümdə isə follekullar yetişmir. Biz də həkimlər nə 

deyirdi, nə yazırdılar, o müalicələri edirdik.. Sonra yenə də təkrar həkimə 

gedirdik. Lakin bütün bunların heç bir xeyri olmurdu. Bütün bunları bizə 

“Ailə planlaşması”, “Elmed” tibb mərkəzində deyirdilər. Lakin nəticə 

olmurdu ki, olmurdu. Özümüz Ucar rayonu Yuxarı Şilyan kəndindənik.  

Bir gün kəndə getdik. Zərdab rayonundan qonaqlarımız gəlmişdi. 

Onlar bizə Zərifə xanım adlı bir xanımdan danışdılar. İnanmadıq. Amma 

düşündük ki, onun yanına gedəcəyik. Nə isə, bir gün rayondan Bakıya 

gedirdik. Avtobusda Təranə adlı bir xanımla tanış olduq. Biz ona başımıza 

gələnləri danışdıq. Təranə xanım dedi ki, o, Zərifə xanımı çox yaxşı tanıyır. 

Cavadzadə Cavad 
4 ildən sonra  
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Mənə onun ünvanını və telefonunu verdi. Dedi ki, get onun yanına. 

Peşman olmazsan. Mən də yoldaşımı götürüb, gəldim Bakıya, Zərifə 

xanımın qəbuluna. Bizi qəbul elədi. Hər şey möcüzəli idi. O, işığı söndürüb, 

bizim xəstəliklərimizi gördü və dedi ki, yoldaşımda heç nə yoxdur. Ancaq 

məndə problem var: trubalarımda fibroma düyüncüklərində çirk yatağı var. 

Zərifə xanım məni müalicə etməyə başladı. Mən həmin müalicələrdən, 

yəni, Zərifə xanımın mənə verdiyi seanslardan sonra özümdə dəyişiklək 

hiss etməyə başladım. Özü də yaxşılığa doğru. Onun mənə verdiyi 5 

seansdan sonra, 3 ayın tamamında mən hamilə qaldım. Yuxarıda Allah, 

aşağıda Zərifə xanımın sayəsində 2011-ci ildə artıq mən hamilə idim.  

2012-ci ildə, yəni evlənəndən 4 il sonra mənim bir oğlum dünyaya 

gəldi. Adını Cavad qoyduq. İndi də Zərifə xanımın sayəsində 2-ci uşağa 

hamiləyəm. 

Allah Zərifə xanımın canını sağ, ömrünü uzun eləsin. Onun şəfalı 

əllərinə qurban olum. Allah Zərifə xanımın övladlarını və nəvələrini 

qorusun, xoşbəxt etsin. Çox minnətdaram, canım, gözüm Zərifə xanıma. 

Onun şəfalı əlləri sayəsində mən ana olmuşam, yoldaşım ata olub.  

Zərifə xanım, sizə mən ömrüm boyu minnətdaram. Ya Rəbbim, özün 

qoru Mayılova Zərifə Yaqub qızını. İlahi amin! Sağ olun! 

 

Cavadova Kamilə                     Ucar rayonu, Yuxarı Şilyan kəndi 
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Zərifə xanıma ömürlük minnətdarıq! 
 

 
 
 

 

Mən Masurova Günel Vidadi qızı 2013-cü il iyunun 13-də ailə həyatı 

qurmuşam Mansurlu Dəniz Gündüz oğlu ilə. Toyumuzdan 2 ay sonra 

uşağa qaldım. Vaxtımdan 8 gün keçmişdi ki, məndən qan gəlməyə başladı. 

Həkimə getdim. Dedilər ki, uşaq inkişaf etmir, abort etmək lazımdır. 1 ay 

yataqda qaldım, bu 1 ay ərzində qara ləkə gəlirdi, abort olunmadım. Zərifə 

xanım haqqında eşidib, onun yanına getdim. İşığı söndürüb, mənə baxdı, 

neçə dəfə UZİ-yə getməyimi, həkimlərin abort olunmaq qərarını, hamısını 

dedi. Məni 2 gün  seans elədi və 4 ay içində hər həftə yanına getdim. 8 

ayım tamam olandan sonra doğuş vaxtını müəyyən etmək üçün həkimə 

getdim. Həkimlər mənə yüksək təzyiq, uşağın zəif inkişafı, 4 dəfə cift 

dolanması, bir də uşağın əyri gəlişi diaqnozunu qoydular. Mənə bu uşağın 

doğuşla olsa, öləcəyini, ya da mənə nəsə olacağını dedilər. Mənə təcili 

keysəriyyə olunmağı dedilər.  

Mən yenə Zərifə xanımın yanına getdim və həkimin mənə dediklərini 

ona söylədim. Zərifə xanım bunları eşidib, bərk əsəbiləşdi. Mənə bu uşağı 

Mansurlu Dəniz  
29.05.2014 
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normal doğuşla doğacağımı və əgər kesr olunsam, uşağı risk gözlədiyini 

dedi. May ayının 29-da suyum açıldı. Şirvan şəhər xəstəxanasında normal 

doğuşla oğlan uşağı dünyaya gətirdim. Həkimlər bu cür risqli doğuşun 

möcüzə olduğunu dedilər. 

Allah Zərifə xanımdan razı olsun. Gözəl mələyimizi biz bəndələrə çox 

görməsin. Canı həmişə sağlam, ömrü uzun olsun. Zərifə xanımın möcüzəli 

əllərinə bizim çox ehtiyacımız var. Canım ona qurban olsun. 

 

Mansurova Günel 
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                           Qaranlıq dünyama. 
 
Zərifə sorağın eşitdiyim an 

Yol alıb elimə mən sənə gəldim. 

Göydə Allahıma, yerdə sənə mən 

Qaranlıq dünyama işığa gəldim. 

 

Ümidlə mən sənin qapını açdım 

Hamıdan ümidi kəsilən insan. 

Sənə pənahlıyam, sənsən əlacım 

Qaranlıq dünyama işığa gəldim. 

 

Göydə Allahıma, yerdə sənə mən 

Mən pənah gətirdim sizin əllərə. 

Allahım bəxş etsin mənə övladı 

Qaranlıq dünyama işığa gəldim. 

 

Zərifə analar anası oldun 

Bir çox nəvələrin nənəsi oldun. 

Fatimeyi-Zəhranın sən qızı oldun 

Qaranlıq dünyama işığa gəldim. 

 

Möcüzə yaratdın sən bu əsrdə 

Adın yaddaşlarda qalası oldu. 

Bütün xəstəlikdən əzab çəkənlər 

Qaranlıq dünyama işığa gəldim. 
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Vəsilə şükürlü yazdı həqiqət 

Qönçəsi Vəsilə, kökü Ədalət. 

Sözüm həqiqətdir yazıram əlbət 

Qaranlıq dünyama işığa gəldim. 

 

 

     Vəsilə Şükürlü                             

 

İmişli rayonu, Qadir İsmayılzadə küçəsi, ev 154. 
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Biz çox xoşbəxtik. 

 
Mən Məmmədova Aynurə 2009-cu il dekabrın 13-də ailə qurmuşam. 

1 il sonra ana ola bilmədiyimi görüb həkimə getdim. Həkim mənə ”Çirkin 
var, uşaqlıq əyridir və s.” sözlər deyib, 2 vərəq o üz-bu üz müalicə yazdı. 
Mən o müalicələri eləmədim. Gəldim Suraxanıya, başqa həkimlərə 
yoxlanmağa. İki ayrı-ayrı həkimin yanında oldum. İkisi də eyni sözü dedi ki, 
folikulun partlamır, çirkin var və folikulun partlaması üçün müalicə yazdılar. 
O iki müalicədən birini elədim. 3-4 ay müalicə aldıqdan sonra həkim 
əsəbiləşib mənə niyə ana ola bilmədiyimi soruşdu. Mən də dedim ki, 
haradan bilim niyə? Həkim sənsən, sən də bilməlisən. Mən də bundan 
sonra müalicəni dayandırdım. Sonra mənə belimi çəkməyimi dedilər. Mən 
də 4 dəfə ayrı-ayrı vaxtlarda belimi çəkdim. Bir az ara verdikdən sonra 
Suraxanıda başqa bir təriflədikləri həkimin yanına getdim. Bu həkim həm 
mənə, həm də yoldaşıma müalicə yazdı. Haradasa il yarım bu həkimin 
yanında müalicə aldım. Gördüm ki, yenə də ana ola bilmədim, ona görə də 
müalicəni saxladım, yanına getmədim. Bir az ara verdikdən sonra 
Mərdəkanda bir həkimi mənə məsləhət verdilər. Onun yanına getdim. 
Həkim yumurtalıqlarıma görə mənə çoxlu müalicə yazdı. Ən birinci uşaqlığı 
müalicə etdi. İkincisi isə yumurtalıqlarımı toka saldı. 20 gün toka getdim. 
Sonra 20 gün də yazmışdı. Bunlarla yanaşı dərman da qəbul edirdim. 
Sonra məni Bakıya, trubalarımı yuduzdurmağa yolladı.3 dəfə 
yuduzdurdum. Yuduzdurmaq çox ağrılı bir işdir. Ölüb ölümdən qurtardım. 
Yuduzdurduqdan sonra müalicə yazdılar. Müalicəni həkimə göstərib 
elədim. Həkim dedi ki, trubalarımın biri genişdir, amma ayrıdır, biri isə 

Məmmədova Zəhra 
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dardır. Yenə də müalicə yazdı. Gördü ki, heç nə alınmır. Dedi ki, bir il ara 
ver, sonra gəl müalicə eləyək. Amma mən daha bu həkimin yanına 
getmədim. Bir az sonra mən şəhərdə adı ilə tanınan bir həkimin yanına 
getdim. Özümlə də bütün kağızlarımı apardım. Bu həkim də dedi ki, 
uşaqlığımda əyrilik var, folikul partlamır, kistan var və s. Bir müddət sonra 
müalicələrin təsiri olmadığını görüb mən dedi ki, iki yolun var: Ya süni 
mayalanma, ya da ki, əməliyyat. Süni mayalanmaya razı olmadığımız üçün 
əməliyyata getdim. Mənə əməliyyatdan 7 ay sonra ana olacağımı bu həkim 
deyərək, məni əmin etmişdi. Amma yenə də ana ola bilmədim. Həkim də 
məndə problem olmadığını dedi və yoldaşımı başqa bir kişi həkimə yolladı. 
Orada da hər ikimiz yenə də müalicə aldıq. Əməliyyatdan sonra bu həkimin 
yanında 1 il müalicə aldıq. Amma yenə də ana ola bilmədim. Bundan sonra 
müalicəni saxladım və bütün ümidimi itirdim. Amma yoldaşım Mərdəkanda 
müalicəni davam etdirirdi. Müalicədən sonra hər ikimizin də təmiz 
olduğunu, yəni övlad sahibi ola biləcəyimizi dedi. Və Allaha dua etməyimizi 
dedi. Biz də bir müddət saxladıq, yanına getmədik.  
 Sonra Mərdəkandakı başqa bir həkimin yanına getdik. Bu vaxta 
qədər elədiyim bütün müalicə kağızlarımı götürüb getdim. O həkim də 
kağızlara baxıb dedi ki, bir də ana ola bilməyəcəksən. Mənə süni 
mayalanmanı məsləhət gördü. Mən də ağlaya-ağlaya evə gəldim.  

Bir gün mənə xalam vurub dedi ki, qohumlarından biri, bir həkim var, 
Allah vergisi ona verilib, gözləri rentgendir, əlləri də şəfalı. Onun yanında 
müalicə alıb və övladı olub. Neçə belə övladı olmayanı və başqa 
xəstəlikləri müalicə edib. Mən də onun adını soruşdum. Dedi ki, adı Zərifə 
xanımdır. Mən də dedim ki, belə bir həkimim tanıyıram, bizim ailəmizdən 
neçə nəfər onun yanında müalicədə olub. Amma çoxdan. 
Qohumlarımızdan biri də övladı olsun deyə müalicə almışdı. Ha-hazırda iki 
övladı var. Sadəcə bizə Zərifə xanımın artıq burada olmadığını, burada 
işləmədiyini demişdilər. Biz də ona görə getməmişdik. Xalamla elə 
danışdığımız günün səhəri Zərifə xanımın yanına getdik. Zərifə xanım bizi 
qəbul elədi. Çox sevinmişdim. Müalicənin 7-ci ayında mən hamilə qaldım.  

Allahın köməkliyi və Zərifə xanımın şəfalı əlləri ilə qızım Zəhra 
dünyaya gəldi. Çox sağ olun Zərifə xanım. Allah sizdən razı olsun. Allah 
sizi bizim başımızın üstündən əskik etməsin. Amin! Allah sizə can sağlığı 
versin. Biz xəstələri sağaltdığınız üçün Allah da hər zaman sizin üzünüzü 
güldürsün, sizi sevindirsin. Sizə nə qədər təşəkkür etsəm, azdır.  

Sağ olun! Var olun! Çox sağ olun! 
Məmmədova Aynurə 
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Bakı, Şağan kəndi. 
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                          Sevincimizin həddi yoxdur. 

                          
 
 
 Mən, əslən Laçın rayonundan olan Paşayeva Təranə İslam qızı 1992-
ci ildən Bakı şəhərində yaşayıram. 1999-cu ildə öz həmyerlimlə ailə həyatı 
qurmuşam. 4-5 il bizim övladımız olmadı. Həmin illərdə neçə həkimin 
yanına getdiksə də, heç bir nəticə hasil olmadı .Demək olar ki, həyat 
yoldaşım tərəfindən söz-söhbət məni çox üzürdü. Təsadüf nəticəsində 
Zərifə xanım haqqında eşitdim. Bunu eşidəndə göydə Allahıma, yerdə isə 
Zərifə xanıma ümid bağlayıb onun yanına gəldim. O, məni qəbul edib 
müayinə etdi. Və mənə ümid verib dedi ki, 3 gün seansa gəlməlisən. Mən 3 
gün gəlib-getdikdən sonra da 1-2 aydan bir gəlib gedirdim. Elə həmin 
vaxtdan 3-4 ay sonra hiss etdim ki, artıq ana olmaq xoşbəxtliyi mənə nəsib 
olur. 2003-cü ilin avqustun 25-də qız övladım və 2005-ci il martın 9-da 
oğlan övladım dünyaya gəldi. Qızımın adını Zəhra, oğlumun adını isə Amin 
qoyduq. Bu, Allahımız tərəfindən Zərifə xanımın əli ilə bizim ailəmizə 
verilən ən böyük xoşbəxtlik idi.  

Ailəmiz və bütün qohumlarımız ömür boyu Zərifə xanıma 
minnətdarıq. Biz ona can sağlığı və həmişə uzun ömür arzu edirik. Allah 
ona verdiyi möcüzənin səbəbini hamıya salsın. Övlad sahibi olan bütün 

Paşayeva Zəhra 
4 ildən sonra  

Paşayev Amin 
6 ildən sonra  
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analar kimi arzu edirəm ki, Ulu Yaradanımız qoy sizi həmişə qorusun və 
heç kimin başı üstündən əskik olmayasınız. Həmişə var olasınız. 

Paşayeva Təranə 
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Şəfalı əllərin sahibi 

 
 

      
 
Xoşbəxt ailə həyatı yaşayan hər bir qadın kimi, mən və yoldaşım ailə 

yuvamızı sevindirə biləcək övlad arzusunda idik. Təəssüf ki, günlər, aylar 
keçdikcə bizə övlada sahib olmaq nəsib olmurdu. Dəfələrlə həkimlərə 
müraciət etsək də, bu arzumuz heç cür reallaşa bilmirdi.  

Mən təsadüfən möcüzəli əllər sahibi Zərifə xanım haqqında eşitdim. 
Yoldaşımla qərara aldıq ki, bu xanıma müraciət edək.  

2001-ci ildə Zərifə xanımın qəbulunda oldum. Mən bir neçə dəfə 
hamilə qalırdım, lakin hamiləliyin 2-ci ayında bətnimdəki uşaq inkişafdan 
qalırdı.  

Zərifə xanım məni diqqətlə müayinə etdi. Hamiləliyi pozan səbəbi 
mənə izah etdi və müalicəyə başladı. Mən 3 gün seans qəbul etdim. 9 ay 
sonra sağlam qızım dünyaya gəldi.  

10 il sonra yenidən Zərifə xanıma müraciət etdim. Müalicə kursu 
keçəndən sonra oğlum Məhəmməd dünyaya gəldi. Mən bu xoşbəxt 
həyatım üçün Zərifə xanıma minnətdaram!  

Nağıyeva Nüşabə 
Bakı şəhəri. 

 

Nağıyev Məhəmməd 
Sərvər oğlu 

10  ildən sonra 
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Mənim sevimli təbibim, Zərifə xanım! 

 
  
 
      

Mən də bir çox gənc qız kimi, sevdiyim insanla ailə qurdum. 
Xəyalımda gələcək körpəmizi arzulayır, onu təsəvvürlərimdə 
canlandırırdım. Lakin, təəssüf ki, arzularım yalnız xəyal olaraq qalırdı. 
2013-cü ildə ailə qurduqdan sonra ginekoloji problemlərlə rastlaşdım. 
Uşaqlıqda yaranan çox saylı düyünlər mənim hamilə qalmağıma imkan 
vermirdi.  

Mən 2015-cı ildə Zərifə xanımın möcüzəvi müalicələri baradə eşitdim 
və ona müraciət etməyi qərara aldım. Zərifə xanım məni müalicə etməyə 
razılıq verdi və müalicəm başladı. Elə həmin ilin iyul ayında hamilə qaldım 
və 2016-cı ilin aprelin 16-da qızım Rövşanə dünyaya gəldi. Bir il sonra, 
2017-ci il iyulun 9-da oğlum Şükran doğuldu. Mən həyatım boyu bu iki 
gözəl övladımı mənə bəxş edən ilahi qüvvənin sahibi Zərifə xanıma 
duaçıyam. Var olun, Zərifə xanım! 

İslamova Günel 
Salyan şəhəri. 

 
 
 
 
 
 

İslamova Rövşanə 
Fəqan qızı 3 ildən 

sonra 
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Möcüzəli əllər sahibi, Zərifə xanım! 
 

 
 

     
 
Dünyada elə insanlar vardır ki, valideynlərimizdən sonra ömrü boyu 

onlara minnətdar oluruq. Belə bir insanı hamımızın sevimlisi Zərifə 
xanımdır! Mən də bu gözəl xanımı problemlərimlə əlaqədar olaraq tanıdım.  
     Ailə həyatı qurduqdan sonra səhhətimlə bağlı problemlər yaşayası 
oldum. Mən dəfələrlə müxtəlif tibb mərkəzlərində tanınmış ginekoloqlara 
müraciət etsəm də, səylərim nəticəsiz qalırdı. 2017-ci ildə Zərifə xanıma 
müraciət etdim. Onun müayinəsi həkimlərin qoyduğu diaqnozu təsdiqlədi. 
Müayinə nəticəsində uşaqlıq borularım zədələnmişdi.  

Zərifə xanım məni 2017-ci ilin avqustunda müalicəyə qəbul etdi və 8 
seans götürdüm. Bir ay sonra yenə müalicə götürdüm. Həmin ilin noyabr 
ayında Zərifə xanımın şəfalı əllərinin köməyi ilə hamiləlik baş tutdu. Doqquz 
ay sonra qızım dünyaya gəldi. Yoldaşım və mən ona Zərifə xanımın 
şərəfinə onun adını qoyduq! Mən analıq kimi müqəddəs hissi yaşatdığı 
üçün Zərifə xanıma minnətdaram! 

Tağızadə Nigar 
Bakı şəhəri 

Tağızadə Zərifə Pərviz 
qızı 2 ildən sonra 
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Mənə övlad bəxş edən ilahi qüvvə sahibi 
 

     Ailə həyatı qurduqdan sonra səhhətimdə yaranmış problemlərlə bağlı 
övlad dünyaya gətirə bilmirdim. 
     2013-cü və 2016-cı illərdə hamilə qaldım, lakin hər iki hamiləliyin 4,5 
aylığında açılışla əlaqədar Zərifə xanıma müraciət etdim. Onun ilahi 
qüvvəsinin köməyi ilə hər iki halda hamiləliyim normal sona çatdı.  
     2013-cü il 16 dekabr tarixində qızımız Leyla, 2016-cı ilin 27 aprel 
tarixində qızımız Nailə dünyaya gəldi.  
    Qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki hamiləliyimin gedişində Zərifə xanım 
nəzarət etmişdir. Onun qayğısı, mehribanlığı gülərüz siması mənə bu 
dövrlərdə böyük inam verdi. Mənə göstərdiyi qayğı və köməkliyə görə ona 
dərindən minnətdaram. Bizim ailə Zərifə xanıma uzun ömür can sağlığı 
arzulayır! 
 

Əliyeva Cəmilə  
Bakı şəhəri 
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Oğlumu mənə bəxş edən Zərifə xanım! 

 
 

     
Mən, Əliyeva Günel ilahi güc sahibi Zərifə xanım barədə öz 

xatirələrimizi bölüşmək istəyirəm.  
Ailə həyatı qurduqdan sonra övlad arzusu ilə yaşayırdım. Dəfələrlə ən 

nüfuzlu həkimlərə müraciət etdik, ancaq nəticə əldə edə bilmədik. Belə ki, 
uşaqlıq boruları öz inkişaf funksiyasını itirmişdi.  

Bir gün tanışlarım tərəfindən Zərifə xanım haqqında məlumat aldım 
və onun qəbuluna gəldim. Zərifə xanım məni müayinə edib bildirdi ki, 
mənim problemimi həll edə bilər və mən seanslara gəldim. İki kurs 
seansdan sonra mən hamilə qaldım və sağlam oğlan uşağı dünyaya 
gətirdim.  

Hazırda oğlum 4-cü sinifdə oxuyur. Mən övladlarıma və sağlamlığıma 
görə sizə təşəkkür edirəm, əziz Zərifə xanım! Çox sağ olun! 

Əliyeva Günel 
Bakı şəhəri. 

 
 
 
 
 

Əlizadə Tunar Ceyhun oğlu  
2 ildən sonra 
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Zərifə qızım sizin mənə hədiyyənizdir! 

 
 
 

Mən ailə qurduqdan sonra 2 övlad dünyaya gətirdim. Ailəmiz 3-cü 
övlad olması qərarına gəldi, lakin 2 hamiləlikdən sonra səhhətimdə ciddi 
problemlər yaranmışdı. Biz, qohumlarımızdan müalicələri haqqında 
məlumatlar eşitdik və bu xanıma müraciət etməyi qərara aldıq. 

Məni qəbul edən Zərifə xanım diqqətlə müayinə etdi. Problemlərimin 
ciddi olduğunu, lakin onları müalicə edə biləcəyini dedi və mən seanslara 
gəlməyə başladım. Az bir vaxtdan sonra hamiləliyim baş tutdu və sağlam 
qız övladı dünyaya gəldi. Biz, qızımıza sağlamlığını qaytaran, gözəl qızımı 
mənə bəxş edən Zərifə xanımın şərəfinə Zərifə adını verdik! 

Canım, Zərifə xanım! Hər şey üçün çox sağ olun! Nə yaxşı ki, siz 
varsınız! Siz ilahinin biz insanlar üçün bir lütfüsünüz!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nəzərli Zərifə Röyal qızı 
17.08.2018 

 



 
 

147 
 

Mən sizə ömürlük borcluyam, Zərifə xanım! 

 
 
  

Ailə qurduqdan sonra qadın üçün ən ağır acı olan övlad itkisi acısını 
yaşamışam. Belə ki, üç dəfə hamilə qaldım və buna çox sevindim, lakin hər 
dəfə 2-3 ay arası hamiləliyim pozulurdu və övladımı itirirdim. Artıq 
məyusluq məni üzürdü. Ruhdan düşmüşdüm və fikirləşirdim ki, heç zaman 
ana ola bilməyəcəyəm. Hər dəfə övladlarımı itirmək qorxusu mənim 
əsəblərimi tamamilə pozmuşdu. Ən əsası bu idi ki, çox saylı müayinələr 
hamiləliyimin pozulma səbəbini aşkar edə bilmirdi. 

Bir gün təsadüfən tanışımız mənə Zərifə xanım haqqında yazılmış 
kitabı verdi. Kitabı oxuduqca məndə bu möcüzəli xanıma qarşı maraq 
yarandı. Həyat yoldaşımınla ünvanı öyrənib, Zərifə xanımın qəbuluna 
getdik. O bizi gülərüzlə, səmimiyyətlə qarşıladı. Problemlə bağlı müayinə 
apardı və ana olabiləcəyimi dedi. O an mənə sanki dünyaları bağışladılar. 
Müalicə başladı. Tezliklə hamilə qaldım. Bütün hamiləliyim Zərifə xanımın 
nəzarəti altında keçdi. 2015-ci ildə qızım Xədicə dünyaya gəldi.  
     Əziz Zərifə xanım! Siz mənim kimi çox sayda qadınlara analıq kimi 
müqəddəs hissi bəxş etmişiniz! Var olun, əziz insan!  
 

Aslanova Məhsəti 
Bakı şəhəri 

Aslanlı XƏdicə Elvin qızı  
2 ildən sonra 
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Yer üzünün mələyi  

 
 

    
  

Bütün qadınlar kimi mən də ailə həyatı qurduqdan sonra övladımın 
olmasını ürəkdən arzulayırdım. Lakin bu arzumun həsrəti uzun müddət 
sürdü. Belə ki, səhhətimdə olan problemlər mənə ana olmağa imkan 
vermirdi. Ana olmaq arzusu ilə son çarəm Zərifə xanımın qəbuluna getmək 
oldu.  

Zərifə xanım məni müayinə etdi, hamilə ola bilmə imkanım olduğunu 
bildirdi. Mən periodik olaraq müalicə seanslarına getdim. Bütün hamiləliyim 
Zərifə xanımın nəzarəti altında keçdi. 

2018-ci ildə Mədinə qızım dünyaya gəldi. 2020-ci ildə isə ikinci 
övladım dünyaya gəldi. 

Əzizimiz Zərifə xanım! Siz Allahın bizim kimi çarəsiz insanlar üçün 
yaratdıq bir mələyisiniz! İlahidən sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq! 
 

Hüseynova Günel 
Bakı şəhəri 

 

Hüseynova Mədinə 
Müqəddəs qızı  
2 ildən sonra 
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Arzularımı gerçək edən Zərifə xanım! 

 

 
 
 
 

Mənim həyat hekayəm çox qəmlidir. Mən də bir çox gənc qız kimi 
sevdiyim insanla ailə qurdum. Hər şey gözəl idi. Lakin sən demə, məni 
kədərli günlər gözləyirdi. Övlad arzusu ən ülvi istəyim idi.  Lakin 4 dəfə 
hamilə qalsam da, 3-4 ayına çatanda uşaq ana bətnində inkişafdan qalırdı 
və onu itiridim. Düşünürdüm ki, heç vaxt övladımı qucağıma ala 
bilməyəcəyəm.  

Bir gün həyatımda bir möcüzə baş verdi. Həyat yoldaşım Zaur məni 
Zərifə xanımın qəbuluna apardı.2019-cu ilin iyun ayı idi. Zərifə xanım məni 
diqqətlə müayinə etdi və sağlam övlad dünyaya gətirə biləcəyimi dedi. 

2019-cu ilin avqust ayında hamilə qaldım və hamiləliyim Zərifə 
xanımın nəzarəti altında keçdi. 2020-ci ilin aprelin 2-də Ameliya adlı qızım 
dünyaya gəldi.  

Əziz Zərifə xanım! Siz şəfalı əllərinizlə mənə qızımı bağışladınız və 
mənə həyatı sevdirdiniz! Çox sağ olun! 
 

Babayeva Amelya 
Zaur qızı  

9 ildən sonra 
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İlahinin insanlara bəxş etdiyi Zərifə xanım 

 
      Ailə qurduqdan sonra bir müddət övladımız olmurdu. Yoldaşımla 
birlikdə həkimlərə müraciət etdik. Çox saylı müayinələr müəyyən etdi ki, 
qanımda çox ciddi mikrob var. Bununla bağlı müalicələrə başladıq. Lakin 
qəbul edilən dərmanların heç bir effekti olmadı. Biz çox çarəsiz vəziyyətdə 
idik. Bu dövrdə, yəni 2011-ci ildə Zərifə xanıma müraciət etdik. Məni 
müayinə edən Zərifə xanım müalicəmi üzərinə götürdü və 2 kurs seansla 
məni müalicə etdi. Onun müalicəsi öz nəticəsini tezliklə göstərdi. 2011-ci 
ildə Zərifə xanımın köməyi ilə 2 oğlum: İsmayıl və Səfər dünyaya gəldi.  
     Əziz Zərifə xanım! Mən övladlarım və sağlamlığım üçün sizə ömür boyu 
borcluyam! Çox sağ olun! Mələk ürəkli Zərifə xanım! 

Mirzəyeva Ülkər 
Bakı şəhəri 
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Həyatımı dəyişdirən əllər sahibi sehrli Zərifə xanım 

 
 
 
 

Mən ailə qurduqdan sonra çox böyük problemlərlə qarşılaşdım. 
Əvvəllər ailə quran xanımların tez-tez həkimlərə müraciət etməsi məni çox 
təəccübləndirirdi. Sən demə, mən də bunu yaşamalı idim. Ailəmizin övlad 
istəyi məni çox həkimlərə müraciət etməyə məcbur etdi. Hər dəfə mənə 
müxtəlif diaqnozlar qoyulur, yeni müalicələrə başlanılırdı.  

Nəhayət, mən yoldaşım Babəklə barabər Zərifə xanımın möcüzəli 
müalicələrin barədə eşidib, 2016-cı ildə onun qəbuluna getdik. Zərifə xanım 
məni müayinə edib, qoyulan diaqnozlarla razılaşmadı və mənə övlad 
dünyaya gətirə biləcəyimi söylədi. Biz müalicə seanslarına başladıq. 2 kurs 
müalicə seansı götürdük və 2017-ci ildə qızım Suada dünyaya gəldi!  

Əziz Zərifə xanım! Mən xoşbəxt bir qadınam və anayam. Bu gözəl 
həyatı siz mənə bəxş etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm! 
 

Əliyeva S. 
Bakı şəhəri 

Əliyeva Suada Babək 
qızı  

2 ildən sonra 
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                          Digər nəvələr. 

 
Bütün bunlardan başqa İlahi vergili Zərifə xanımın 
nurlu gözləri və şəfalı əlləri ilə dünyaya gələn digər 

uşaqlar da vardır. Budur onlar: 
 
Hacıyev Şahbal Vüqar oğlu – 2 ildən sonra   Bakı 

Hacıyev Əli Vüqar oğlu – 3 ildən sonra         Bakı 

Abışova Aydan – 6 ildən sonra 

Quliyeva Nigar – 3 ildən sonra     Bakı, Təbriz küçəsi, ev 19, mənzil 42. 

Əliyeva Məhbubə - 2 ildən sonra 

Əliyeva Rəna – 3 ildən sonra 

Süleymanova Zərifə - 10 ildən sonra 

Əsədov Süleyman – 2 ildən sonra 

Rüstəmova Zərifə - 5 ildən sonra 

Haşimov Yaqub – 7 ildən sonra 

Rüstəmov Əli – 2 ildən sonra 

Mirzəyev Rüstəm – 8 ildən sonra 

Heydərli Fərid – 8 ildən sonra 

Mirzəyeva Həsilə - 2 ildən sonra 

Həcirli Röyal – 4 ildən sonra 

Həsənova Fatimə - 18 ildən sonra 

Nəsirova İlayə - 1 ildən sonra 

Qurbanova Nuray – 1 ildən sonra 

Süleymanlı Hacı – 2 ildən sonra 

Əliyev Əkbər – 3 ildən sonra 

Hüseynova Hicran – 2 ildən sonra, Bakı, Qara Qarayev küç., ev 92, 

mən.10. 
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Paşalı Zərifə - 10 ildən sonra, Bakı, 2-ci mikrorayon, Cəbiyev küç., ev 33. 

Həsənova Zərifə - 3 ildən sonra Hacıyeva Zərifə - 8 ildən sonra 

Poladova Həmidə - 15 ildən sonra 

Məmmədova Alsu – 4 ildən sonra 

Atakişizadə Əjdər – 1 ildən sonra 

Hacıyeva Ləman – 8 ildən sonra, Bakı, Xətai rayonu 

Həmidov Mehdi – 10 ildən sonra, Maştağa, Ələkbər Axundov küç., 1. 

Zeynalova Fidan – 1 ildən sonra, Balaxanı, Zeynallı küç., 28. 

Ağamalıyev Nadir və Sərdar – 2 ildən sonra. 

Ağasıyeva Fatimə - 7 ildən sonra, Şüvəlan, DRES, ev 18. 

Abıyeva Zeynəb – 1 il 6 aydan sonra, Şirvan şəh. 

Mirəliyeva Xədicə - 1 ildən sonra, Bakı, Tbilisi pros., ev 33. 

Ələkbər Murad – 1 ildən sonra, Bakı, Həsən Əliyev keç., 98 a, ev 42. 

Kazımova Sara Dəyanət qızı – 5 ildən sonra, İmişli ray., Ağadəmli kəndi. 

Mehdili Bəhmən İsgəndər oğlu – 2 ildən sonra, Sahil qəs., Zahid Qasımov 

küç., ev 22, mən. 35. 

Tanrıverdiyev Məhəmməd əvan oğlu – 4 ildən sonra, Zirə qəs., Sərdarov 

küç., 16. 

Seyfulzadə Adil Elvin oğlu – 2 ildən sonra, Bakı, 8-ci mkr, bina 19. 

Rüstəmova Gülər Rüstəm qızı – 4 ildən sonra, Göyçay ray., Alxasova 

kəndi. 

Ağazadə Amin – 10 ildən sonra, Saray qəs. 

Abdullayev Əli Əsgər oğlu – 12 ildən sonra. 

Əsgərova Aysel – 2 ildən sonra, Sahil qəs., E.Quliyev küç., ev 50, mən. 64. 

Abbasova Rəbiyyə - 3 ildən sonra, Sulutəpə qəs. 

Quluzadə İsmayıl – 1 ildən sonra, Hövsan qəs., Ponin küç. 

İsayev Sənan – 3 ildən sonra, Zaqatala ray. 

Xankişiyev Yusif – 2 ildən sonra, Neftçala şəh. 

Kenal Yavuz – 12 ildən sonra, Bakıxanov qəs., Sülh küç., 1 2/7. 

Əzizova Zeynəb – 7 ildən sonra, Biləcəri qəs., Hərbi şəhərcik, ev 43 a. 
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Əlizadə Əzizə - 1 ildən sonra, Ordubad. 

Əliyeva Nəzrin, 1,2 il sonra, Rəsulzadə qəs., Aydınlayev, 3. 

Babayeva Zərifə - 4 ildən sonra, Zirə qəs. 

Abdullayev E. – 12 ildən sonra, Şamaxı, Göylər kəndi. 

Əsədova Sevinc Mübariz qızı – 8 ildən sonra, Bakı. 

Əsədova Zərifə Mübariz qızı – 4 ildən sonra, Bakı. 

Məmmədov Rasim Firuddin oğlu – 13 ildən sonra, Maştağa. 

Bağırov Vüqar İlqar oğlu – 3 ildən sonra, Bakı,Nərimanov ray., Daş 

karxanası, 817. 

Allahverdiyev Allahverdi – 2 ildən sonra, Xırdalan, Yoncalıq qəs. 

Pirverdiyev Rəhman – 1 ildən sonra, Bakı, 3-cü mkr., korpus 115, ev 7. 

Pirverdiyeva Yasəmən, Bakı, 3-cü mkr., korpus 115, ev 7. 

Həşimova Zərifə Natiq qızı – 2 ildən sonra, Mərdəkan. 

Nuriyeva Günel Ülvi qızı – 2 ildən sonra, Bakı, Bayıl, Bibiheybət küş. 

Əliyev Qurban Bəxtiyar oğlu – 4 ildən sonra, Xırdalan, Ş.Qurbanov, ev 11, 

mən 20. 

Soltanlı Mahsun İntiqam oğlu – 2 ildən sonra 

Həsənli Sadiq – 2 ildən sonra, Hövsan qəs. 

Gülüşov Nadir – 4 ildən sonra, Salyan ray., Qarabağlı kəndi. 

Mirzə, Eyyub, Nora – 7 ildən sonra. 

Abbaslı Zümra Müslüm qızı – 10 ildən sonra, Bakı, Yeni Günəşli. 

Əliyeva Mələk İntiqam qızı – 7 ildən sonra, Bakı, Yeni Günışli, Samir 

Cəfərov küç., ev 4, mən. 12. 

Qasımzadə Aydan Azər qızı – 3 ildən sonra (23.07.2012), Zabrat qəs. 

Səfərov Əli Səid oğlu – 7 ildən sonra (09.01.2013), Bakı, Mehmandarov, 

44. 

Əzimova Zərifə Yaşar qızı – 3 ildən sonra (21.05.2010), Şamaxı, Mirənd 

kəndi. 

Axundov Adil Arif qızı – 14 ildən sonra (2000). 

Hüseynli Zəhra Vasif qızı – 5 ildən sonra (26.10.2012). 
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Mirzəli İbrahim Oruc oğlu – 10 ildən sonra (28.08.2009)Binəqədi, 

Rəsulzadə qəs., İlham Hacıbəyli küç., ev 6. 

Mirzəli Ramazan Oruc oğlu (01.06.08), Rəsulzadə qəs., İlham Hacıbəyli 

küç., ev 6. 

Haşımlı Mətin Natiq oğlu – 11 ildən sonra (18.01.2011) Mərdəkan, 

Əzizbəyov küç. 

Qasımova Aysun Famil qızı – 20 ildən sonra (18.05.2013), Astara, Kijəbi 

kəndi. 

Həsənli Nail Mübariz oğlu (24.04.2006) və Həsənli Yunis Mübariz oğlu – 7 

ildən sonra (24.12.2013), Mehdiabad, Kənar küç., 6. 

Orucova Nazlı Zakir qızı – 2 ildən sonra (24.11.2012), Salyan, Qarabağlı 

kəndi. 

Talıbova Zərifə Selman qızı (12.08.2003), Goranboy, Ağamalıoğlu kəndi. 

Mirzəyeva Xuraman Fərid qızı – 6 ildən sonra (14.09.2014), Hacıqabul 

şəh., Qarayev küç., 7. 

Allahverdiyev Əlitürbət İlqar oğlu – 2 ildən sonra (10.09.2012), Türkan qəs., 

Sovxoz küç., 6. 

Dövlətov Nihad Şirvan oğlu - 2 ildən sonra (02.01.2010), Lerik, Binə 

sovxozu. 

Dövlətova Zərifə Şirvan qızı – 4 ildən sonra, (21.06.2014), Lerik, Binə 

sovxozu. 

Əliyev İlqar Murad oğlu – 2 ildən sonra (28.06.2014), Binəqədi, Rəsulzadə 

qəs., Qəmbərov küç. 

Həsənova Şəbnəm Rövşən qızı – 7 ildən sonra, Lənkəran şəh., Mirzalıyev 

küç.,8. 

Cavadzadə Cavad Zamil oğlu – 4 ildən sonra (05.02.2012), Yeni Saray 

qəs. 
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Zərifə Mayılovanın müalicə etdiyi xəstəliklər 
 

1. Ağ ciyər xəstəlikləri: pnevmoniya, bronxit, bronxial astma tutmaları (ilkin 

mərhələdə). 

2. Ürək-damar çatışmazlığı. 

3. Ürəkdə olan ağrılar. 

4. Qan təzyiqi – hipertoniya xəstəliyi. 

5. Yel xəstəliyi – revmatizm. 

6. Qanda olan xəstəliklər. 

7. Beyin – qan dövranının pozulması. 

8. Baş gicəllənmələri, baş ağrıları. 

9. Bədən şişləri. 

10. Limfa şişləri. 

11. Xərçəngin ilkin formaları. 

12. Döş şişləri. 

13. Mastopatiyalar. 

14. Mədə xəstəlikləri: qastrit, eroziya, 12-barmaq bağırsağın xorası. 

15. Mədəaltı  vəzin xəstəlikləri: pankreatit. 

16. Qaraciyər xəstəlikləri: piylənmə, hepatoz. 

17. Qaraciyərdə exinokokk. 

18. Ləmblioz – öd kisəsində. 

19. Böyrək ağrıları (duzlar) -  kolika. 

20. Böyrək daşı xəstəliyi. 

21. Sidik saxlamamazlığı – enurez. 

22. Qadın xəstəlikləri: fibromatozlar, miomalar. 

23. Yumurtalıq kistaları, soyuqlamalar. 

24. Sonsuzluğun təyin edilməsi (kişidən və ya qadından uşağın 

olmamasının təyini) 

25. Sonsuzluq (uşaq olmaması) 23 ilə qədər. 
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26. Əzələlərin tonusdan düşməsi. 

27. Qarında olan ağrılar. 

28. Diş ağrıları. 

29. Dəri xəstəlikləri: sızanaqlar, ləkələr (vitiliqo) 

30. Allergik dermatitlər. 

31. Başda tükün tökülməsi – allopesiya. 

32. 30 yaşa qədər başa tük gətirilməsi. 

33. Zəif doğulan körpələr. 

34. Uşaqlarda qorxu, yuxusuzluq, baş ağrıları, qıcolmalar. 

35. Uşaqlarda dil tutulması, kəkələmə. 

36. Qara qorxular, bədnəzər. 

37. Dildə və udlaqda olan yaralar. 

38. Karlıq. 

39. Haymorit. 

40. Endokrinoloji xəstəliklər: zob, şəkərli diabet. 

41. Brusellyoz xəstəliyi. 

42. Qırıq və  çıxıqların təyini. 

43. Şinada olan uşaqlar -  bud-çanaq oynağının patologiyaları: displaziya 

və çıxıqlar. 

44. Uşaqlarda tək və ya ikitərəfli yumurtanın yerinə düşməməsi – 

kriptorxizm. 

45. Damar genişlənmələri – 4-5 ilə qədər. 

46. Onurğa sütununun xəstəlikləri: ostexondroz, diskin sürüşməsi, diskarası 

yırtıqlar (qrija). 

 

Z.Mayılova sadalanan xəstəlikləri tam qaranlıq otaqda vizual tərzlə 

müəyyən edir, dərman və cərrahiyyədən istifadə etmədən şəfa verir. Onun 

sözlərinə görə 30 il ərzində 500 mindən çox insan müalicə edib. Müalicənin 

uğurla nəticələnməsi üçün xəstələr onun İslam dininə əsaslanaraq xəstə 

qarşısında qoyduğu tələblərə əməl etməkdir: 



 
 

165 
 

 

1. Xəstələr qəbula pak və təmiz gəlməlidirlər; 

2. Xəstənin üstündə geyimdən başqa heç nə (dua, qızıl əşya, bəzək şeyləri 

olmamalıdır); 

3. Hər ailədə gün ərzində bir xəstə qəbul edilir; 

4. Sonsuzluğun müayinəsi üçün ər-arvad birlikdə qəbul edilir; 

5. Yoluxucu xəstələr, əməliyyata məruz qalanlar, hamilə qadınlar, qarnında 

yırtığı, oynaqlarda duzu olanlar müalicə qəbul edilmir; 

6. Müalicə zamanı dərmanlardan istifadə qadağandır və pəhriz (kolbasa, 

araq və s.) saxlanılmalıdır; 

7. Mayılova dünyanın müxtəlif ölkələrində (ABŞ, Almaniya, Rumıniya, 

Hollandiya, Türkiyə, İran, ərəb əmirlikləri və s.) müalicələr apararaq müxtəlif 

xəstələri sağaldıb. 

 

Zərifə xanım unikal qabiliyyətə malik olması Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin 2000-ci ildə verilən lisenziya və Gena Davitasvilinin 

Beynəlxalq Alternativ Elmlər Akademiyasının 2000-ci ildə aldığı diplomunda 

rəsmi təsdiqini tapıb. 

Zərifə xanıma Mayılova həm də tanınmış xeyriyyəçidir. Yüzlərlə ailə, 

qaçqın onun yardım və qayğısını görüb. İmkansız gənclərə ailə qurmaqda 

kömək edib. Qnun xeyriyyəçilik fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası 

Jurnalist Həmkarlar İttifaqı Rəyasət heyəti, Azərbaycan Respublikası 

Ziyalılar Cəmiyyətinin, şəhid Ailələri və Qarabağ əlillər Cəmiyyətinin diplom 

və fərmanlarında etiraf edilir. 
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