
 
 
 
 
 
 
 

Elmas Ahmedova 
 
 
 
 
 

 
RÖNTGEN KADIN  
Zarife Mayılova 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakü-2014 



 
 
 
 
 
 
 
Bilim editörü: Arif Aliyev  
Editörler: Teyfur Çelebi  

İlyas Nahcivanlı  
Yaqut Nebiyeva 

 
Toplayıp tertip eden: Rahile Aliyeva  
Danışman: Emine Ahmedova 
 
 
 
 
Elmas Ahmedova 
 
"Röntgen Kadın" Zarife Mayılova 
 
Bakü, "CBS", 2014. 464 sayfa. 
 
 
 
 
 
 

"Röntgen kadın" kitabı çağımızın mucizesi olarak ün kazanan Zarife 
Mayılova’nın tıbbi faaliyetine atanmıştır. 

Kitap insanın anatomik-fizyolojisini, psikolojik durumunu olağanüstü 
yeteneği ile bilen, hayırsever Zarife Mayılova’ya adanmıştır. Doğuştan 
yetenek sahibinin, mucizevi ömür yolu, benzersiz faaliyetlerinden bahsedilen 
kitaba Azerbaycan aydınlarının düşünceleri, tedavi ettiği hastaların kalp 
sözleri dahil edilmiştir. Kitap fenomen Zarife Mayılovanın faaliyetinin 
tesis araştırmalarıyla ilgilenecek uzmanlar ve genel olarak geniş bir 
okuyucu kitlesi için tasarlanmıştır. 
 

4705050200  
E ----------------- yayın  

036-2014 
 

 
© Elmas Ahmedova, 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDİTÖRDEN 

 
 

 
Değerli okurlar, ben sizin dikkatinizi, çağdaşımız Rabbimiz ta-

rafından özel keramet ve feraset armağan edilmiş ve her birimizin bu 
yeteneği defalarca çeşitli alanlarda gözlemleyip, kendimizin de 
katılımcısı olduğumuz olayların yazarı, Röntgen Zarife Hanımın tedavi 
anları ve onların başarılı sonuçları, hem de bu süreçlerin gerçekleşmesi 
ışığında "tabip ve hasta" olmanın her iki taraftaki pozisyonuna dikkat 
çekmek istiyorum.  
Yaratılmışların Yaradan tarafından özel ilgi ve sevgi ile kuşatılmasına tüm 

durumlarıyla herkes aşinadır. Hatta bir beşer olarak insanların kendi icat ve 
mühendislik kabiliyeti ile ürettikleri cihaz ve donanımların yazarı gibi özel 
ilgi duygularına sahip olmaları da tartışma götürmüyor. 
 
Âdem’in yaratılmasından günümüze kadar Yaratan her döneme ve zamana 

uygun insanları uğradığı dalalet ve sıkıntıdan kurtarmak için çeşitli 
vasıtalar yaratmıştır. Bunların en önemlisi, zaman zaman gönderilen 
peygamberlerdir. Aynı zamanda insan toplumunun sağlığının sağlanması 
için büyük Yaradan halk arasından çıkmış lokman hekimler aracılığıyla her 
derde bir ilaç da karar vermiştir. Geleneksel tıpta ilaç denildiğinde herhangi 
bir bitki kökenli veya kimyasal bileşiklerden oluşan ilaçlar düşünülse de, 
insanın şifa bulmasının geleneksel yöntemlerle de mümkünlüğü 
günümüzün gerçeğidir. 
 

Olağanüstü görme yeteneği ile "Röntgen-Kadın" adına layık 
görülmüş Zarife Mayılova’yı tanıdığım ilk günden bugüne kadar 
 
 
 

3 



 
 
 
 
kendim ve yakınlarımla birlikte bu hastalıkla ilgili ne zaman 
başvurduysak, büyük ilgi ve dikkatle karşılanmakla beraber, hem de 
zaman-zaman onaylanmış doğru muayene ve kısa zaman içinde tedavi 
ile karşılaştık. Bununla birlikte, aziz okuyucular, neredeyse alışkanlık 
ettiğimiz bir hususu dikkatinize sunmak isterim, bizim hiçbir ağrı ve 
rahatsızlık hissetmeden Zarife hanımın mucizevi muayenelerinden sonra 
hastalıklardan kendimizi bitirirken şifa veren ellerin sahibinin o zaman 
hangi duygularla yaşadığına, hangi zorluklara göğüs gerip Allah'ın 
kendisine bahşettiği yeteneğin aracılığıyla insanların hizmetinde 
kararlılıkla durduğuna ve uzun yıllardır bu zor, onurlu işe sabrettiğine 
dikkat ettiniz mi? Aynı zamanda, bir insan evladı olarak kendi adımıza 
Allah'ın bizlere gösterdiği lütuf ve merhameti karşılığında Zarife 
hanımın şifalı elleri vasıtasıyla rahat yolla sağlığımızın sağlanmasının 
karşısında Rabbimize ne kadar şükran duyduk? 
 
Büyük Yaradan zaman zaman çeşitli milletlerin kendi içerisinden 

yetenek ve becerisi ile sıradan insanlardan daha üstün olan feraset ve 
keramet sahipleri çıkarmıştır. İnsan toplulukları bu yeteneklerden 
faydalansalar bile, onların bu becerisine şüpheyle yaklaşmışlardır. 
Zarife hanım da böyle yaklaşımlara ve zaman zaman insanların onu 
çeşitli şekillerde denemelerine rağmen, bu sınavlardan yüz akıyla galip 
çıkmıştır. Yaratıcının bu işte ona yardım etmesinin amacı Zarife hanıma 
başvuran ve çaresiz insanların umudunun gerçekleşmesi ve şifa bulması 
olmuştur dersek, herhalde yanılmayız. 
 
Zarife hanımın hastaların muayene ve tedavisi için hangi yeteneğini 

kullandığı, insanlarda olan hangi duyuları çalıştırdığı henüz bilimsel olarak  
tam anlaşılmasa da, uzun yıllar içerisindeki somut olumlu sonuçlar bunu 
söylemeye olanak veriyor ki, tıp alanında öğrenilmemiş birçok konu hala 
vardır. Muhtemelen bu olağanüstü görme yeteneğinin ve tedavi yönteminin 
araştırma tesisine dönüşerek öğrenilmesinin organize edilmesi dünya tıp 
alanında ileriye atılan çok ciddi ve önemli bir adım olabilir. Bugün bilim 
alanında yeniliklerin uzayda, galakside ve diğer uygarlıklarda dünyanın 
araştırmacı bilim merkezleri tarafından 



 
 
 
 
araştırıldığı bir dönemde Allah'ın bizlere bahşettiği Röntgen Zarife 
fenomenine duyarsız yaklaşmamız şaşırtabiliyor. 
 
İnsanoğlu günümüzde artık bilimin çeşitli alanlarında başarı elde etse 

de, henüz kendisinin kim olduğu ve daha hangi yeteneklere sahip 
olduğu konusunda çok da büyük bir bilgiye sahip değildir. Genel olarak, 
insanın bilmediğine düşman olması huyu insanlığa hep pahalıya mal 
olmuş ve yeniliklerin meydana gelmesini engellemiştir... 
 
Elbette, şehitlere, mültecilere, kimsesiz çocuklara, askerlere yardım 

eden, haberci, hayırsever, güzel kalpli Zarife hanımın hastaları, onun 
mucizevi muayene ve tedavi yöntemleri hakkında çok konuşmalar ve 
yazılar yazmışlardır. Zarife Mayılova hakkında hastaların ricalarını 
dikkate alarak, basında sayısız makaleler yayımlanmıştır. Anlatılanların 
bugün binlerce olguya dayanması ve gerçeği yansıttığını, bu şifalı eller 
aracılığıyla hastalıkları def eden her bir hasta doğrulayabilir. Onların 
içerisinde basit insanlardan tutun yüzlerce bilim-sanat erbabı ayrıca şair, 
yazar, akademisyen, öğretmen doktor ve alanına bakılmaksızın 
müracaat eden insanların kalp sözleri, karşılaştığı mucizeler kaleme 
alındı. Zarife Mayılova’nın sayesinde şifa bulup ağır operasyonlardan 
kurtulan insanların onun hakkında söyledikleri değerli fikirlerden ne 
kadar yazılırsa bitmez tükenmez. O fenomen insan, Tanrının 
Azerbaycan halkına lütuf, hediyesidir. Yeni yayınlanmış "Röntgen 
kadın" kitabını dikkatle okudum ve bir kere daha anladım ki, bu eşsiz 
kimsenin şifa verdiği binlerce insan onun kıymetini gerçekten biliyorlar. 
 
Yazar Elmas Ahmedova'nın bir fikri tamamen onaylıyorum. Diyor ki: 
 
Zarife hanım "İnsan" adlı kudretin nelere kadir olduğunu doğrulamak 

için yaratıldı. 
 
Şunu da belirtmek isterim ki, kitap çok değerli ve derin içeriklidir. 

Düşünce ve mülahazalar yürekten anlatıldı. En temel 
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süreç şu oldu ki, bahsedilen değerli fikirler toplanarak sisteme 
alınmıştır. Zarife hanımın insan sağlığı için çektiği zahmet bu kitaba 
yansıdı. Uluslararası Enerji Enformasyon Akademisi başkanı, 
Azerbaycan Aydınlar Üniversitesi rektörü merhum akademik A. 
Hüseynov kaydetti,  Zarife hanım insanın anatomik-fizyolojik yapısını 
bilimsel esaslarla yorumlayarak karşısındaki tıp âlimlerini susmaya 
sevk ediyor. Bu gerçektir. O, sirri-xuda gibi insanları okuyor İnsan 
gücünün nelere kadir olduğuna bir daha güven veriyor.  
" Lukoil " şirketi başkanı Fikret Aliyev gururla söylüyor ki, Juna 

Akademisi'nde Zarife hanımla Juna birbirine yaklaşırken, ikisinin arasında 
elektrik enerjisine benzer kıvılcımlar görmüştür ve Juna Zarife hanımı 
Tanrı mucizesi olarak adlandırmıştır. Merhum Akademisyen Hacıbey 
Sultanov'a göre, Zarife hanımın beyin nöronları sıradan insanların beyin 
nöronlarından daha çok aktiftir. Tarih bilimleri dalında felsefe doktoru 
Latife Memmedova Zarife hanımı YİRMİNCİ yüzyılın İKİNCİ yarısının 
yeni mucizesi olarak görüyor. Hukuk bilimleri dalında felsefe doktoru Ali 
Eyvazov Zarife Mayılova’yı canlı "laboratuvar", "klinik-insan" olarak 
değerlendiriyor. Azerbaycan Ulusal Akademi üyesi, Profesör Feride 
Memmedova Zarife Mayılova’nın sayesinde böbrek ve safra kesesindeki 
taşlardan ameliyatsız kurtulamazdı. Almanya'dan gelen arkadaşı Tarih 
Bilimleri doktoru Mereka Marya Auxu ise metastatik vermiş şişlikten Z. 
Mayılovanın sayesinde kurtuldu. 5 No'lu hastanenin doktoru, cerrah Z. 
Tahmezoğlu belirtiyor, Zarife hanımın doğru teşhisi sayesinde yakın 
akrabası kurtuldu. Teknoloji bilimleri doktoru, Profesör R. Alibeyli, 
jeofizikçi Nigar Sultanova, filozof Osman Efendi, Nizami halk hakimi 
Zerniyar Abdullayeva, Tarım Endüstri Bankası'nın İdare reisi Memmedeli 
Efendiyev "AFFA" Futbol Federasyonu çalışanı Ali Talibov, "Azerin" 
Ticaret dağıtımın çalışanı, Doktor Elşen Abbaslı, Albay Refik Ramazanov, 
Albay Elbrus İsmailov, polis binbaşısı A. Abışov, 6 numaralı Kadın 
Hastanesinin başhekimi Aygün budaqova, Azerbaycan Devlet Tıp 
Üniversitesi doçenti 
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Aziz Memmedov, Tıp Üniversitesi doçenti Mefkure Hüseynova, Tıp 
Üniversitesi öğretmeni Huraman Muharremova ve daha onlarca, 
yüzlerce bilim, sanat sahibi, doktor, tıp çalışanları, şair, yazar, gazeteci 
ve binlerce başka sanat sahipleri olan insanlar Zarife Mayılova 
sayesinde şifa bulup, ağır operasyonlardan kurtularak yaşıyorlar. Onun 
hakkında değerli fikirler söylüyorlar. 
 
Zarife Mayılova Tanrının Azerbaycan'a lütuf, hediyesidir. Almanya, 

Amerika, Hollanda, İran, Türkiye, Irak, Rusya ve birçok ülkede Zarife 
Mayılova fenomeni öğreniliyor, "röntgen-kadın" olarak 
değerlendiriliyor. Bu ilahi vergi sahibi, nur, şifa kaynağı fenomen hak 
ettiği düzeyde değerlendirilmeli, korunmalı, yükselmelidir!  
Elbette bu kitabın bilimsel-şiirsel değerleri hakkında çok konuşmak, 

daha yüksek görüş bildirmek olur. En iyi sözü sancılar içinde kıvranan, 
hatta yaşama umudunu kaybetmiş insanlar söyledi, söylüyorlar ve 
söyleyecekler.  
Kitabın genel gayesi şudur ki, Zarife hanım yüce Yaratıcımızın beşer 

evladına armağan ettiği mavera insandır. Dahi lokman. Kudreti idrak 
eden ve idrak ettirendir. Nurlandırandır. 
 
Zarife hanım hakkında olan "Röntgen kadın" kitabı beş bölümden 

oluşur. Birinci ve ikinci bölümde yazardan, üçüncü bölümde 
Azerbaycan aydınlarının Zarife hanım hakkında söylenen 
düşüncelerinden, dördüncü bölümde Hanımın sağlıklarına kavuşturduğu 
insanların yürek sözlerinden bahsedilir, beşinci bölümde ise yıllar içinde 
Zarife hanımın faaliyetleri hakkında basında yayımlanmış gazete, dergi 
ve kitapların adları verilmiştir. 
 
İnanıyorum ki, baştanbaşa mucizeler deryası olan, henüz tetkik 

edilmemiş Zarife fenomeninin mucize dolu hayatı ile tanışmak 
okuyucularımız için ilginç olacak, kitap geniş okur kitlesinin beğenisini 
kazanacaktır. 
 
Sayın Zarife severler, benim size başvurumun amacı bizim çağdaşımız, 

hepimizin sevdiği, Allah'ın insanlara armağan ettiği növbeti lütfunu 
yeterince değerlendirmeyi becermek ve 
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her birimizin dünyada benzeri olmayan muayene ve tedavi yönteminin 
sahibi, Zarife hanıma armağan edilmiş ve bizlerin de faydalandığımız 
bu olağanüstü yeteneğine göre Allah'a şükür ve hamd etmekle beraber 
hem bu mucizevi lokmana halkımızın sağlığı için özen gösterip, destek 
vererek dikkat çekmek ve kendimizin de bu sevap çalışmalarının 
katılımcısı olmaktır. 
 

Arif ALİYEV, İktisat dalında  
felsefe doktoru 
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ÖNSÖZ 
 
 

 

Hayat ince duygular meskenidir. Ve fıtraten erdemli insanlar dünyaya 
çok az geliyorlar. Neden? Öyle anlaşılıyor ki, metafıziki katmanda 
cereyan eden psikolojik etkiler dünyevi kutsallık amaçları ile tarihe 
geçiş yapıyor.  

Biliyoruz ki, Allah'a yakınlık insanı kıymetlendiriyor. Dünya 
oluştuğundan beri kutsallık Tanrı'nın insanlara bahşettiği en büyük 
yüksek özelliklerden sayılır. Ama bu özelliği herkes elde edemez. 
Ancak çok az insanlar var ki, Tanrının armağan ettiği nura 
bürünebilirler. İşte Zarife Mayılova da böylelerindendir.  
Bana sorsanız, Zarife Mayılova hakkında yazılan bu kitabın tertibatına, 

konularına ait görüşünüzü bir cümle ile bildirseniz neler söylerdiniz? 
diye. Cevabım şu olurdu; "Röntgen kadın" kitabında Zarife Yakup kızı 
Mayılova’nın vatanına bağlılığı, halkına sevgisi yer almıştır. Tabii 
bugün "Röntgen kadın" adı ile yapılmış bu kitap halkın sözünü 
söylüyor. Zarife Mayılova’nın koynunda büyüdüğü Azerbaycan'a 
sadakati ve aşkı ölçülemez. Bunu Zarife Hanım demiyor, bu cümleleri 
onu sevenler, şifa verdiği yüzlerce insan doğruluyor. 
 

Bu kitapta insan içini birkaç saniye içinde görüp organların durumu 
hakkında "hüküm" veren bir Azeri kızından bahsediliyor. Zarife 
Mayılova, halkı, milleti için cefaya katlanan, vefalı bir şahıs olarak 
kendini tanıtmıştır. Onun için vatanı, halkı ve ihtiyacı olanlara elinden 
geleni yapmak hayatının amacıdır.  
Peki Zarife Hanım hangi sanatın sahibidir? İşte elinizdeki bu kitap Zarife 

hanımın mucizevi eylemleri ve zengin iç dünyası ile okuyucuları 
tanıştırıyor. Önceden bir şeyleri görebilmek, bilinmeyen hakkında görüş 
bildirmek, yaşanacak herhangi bir olayı önlemek gibi şaşkınlık uyandıran 
haller herkesin yapamadığı bir durumdur.  
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Ama Zarife Mayılova bizden farklı olarak tüm bu şeylerin hepsini 

başarır. Şu anda aklıma gelen ilk düşünce bu oluyor: Demek o, Tanrının 
kendisine yakın bildiği kuludur.  
İnsanı düşünmeye sevk eden bir güç, Allah'ın yeryüzüne bahşettiği 

mucizevi insanın incelenmesi böyle bir sonuca yol açıyor: "Ağacı kurt 
içinden yer" gibi kelamla anlaşmalı oluyoruz. Başımıza gelen belaları 
zamanında görüp önlem almalıyız. Belki okurlarımız hangi belayı 
kastettiğimi düşünecekler. Bu, kayıtsızlık isimli bir beladır ki, çoğu 
zaman sonu facia ile sonuçlanıyor. Şimdi elinizde tuttuğunuz benzer 
ifadelerle anlatan bu kitap bizi geçmişten sonuç çıkarmaya, geriye, 
tarihe bakmaya sevk ediyor. Bugün bizlerin, aydınların makamında, 
zamanında değer verebilir bilmediği insan için, bir zamanlar tarih 
karşısında muhakeme edilmemek için gerçekte yorumuna ihtiyaç 
olmayan bir Tanrı sevgilisinden söz açtık. Onun hakkında söylenen 
içerikçe derin sözler insanı derin düşüncelere daldırıyor. 
Zarife hanımın şifa verdiği nice insanın röportajlarının bir amacı var: Evet,  

istiyorlar ki, halkımızın vergili kızı Zarife Mayılova becerisine ve 
sadakatine göre isim kazansın, halkına hizmetiyle değerlendirilsin. 
"Röntgen kadın" kitabını çevirdikçe Zarife Mayılova’nın tıp bilimine 
derinden vakıf olduğu her birimiz için anlaşılmaktadır. O, onayladığı 
teşhislerin büyük çoğunluğunu araştırmaya teşvik edip, onları açıklayıp 
tahlil yapabilir. Bunu kavrayan her bireyi onun benzersiz yeteneği 
hakkında konuşmaya sevk ediyor. 
 
Zarife hanımın değişik, şifalı ellerini gözlerinin Röntgen yeteneğini 

açıklamak bilimsel açıdan belki de mümkün değildir. Bunlar bizim 
göremediğimiz, açıklamaya gücümüz yetmeyen sırlardır. Henüz 
doğmamış hayat tarihçisi yazılan seçilmiş bir bebek, dünümüzden 
bugünümüze köprü yapan mucizelere bürünmüştür. O, kutsal yolun 
yolcusu, acılı, uzun, ucu görünmeyen, sonu bilinmeyen gizemli bir 
âlemdir. Boş yere değildir, tıp biliminin en yüksek zirvelerini 
fethederek, başarılı tıp başarıları ile tüm dünyaya nam salmıştır. ABD'in 
ünlü alimleri tarafından "Röntgen kadın" olarak adlandırılan Zarife 
Mayılova yüzyılın mucizesi olarak düşünülüyor. 
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Bunun gerçekten böyle olduğunu bilenler de, bilmeyenler de var. İşte 
yazılan bu kitapta onun mucizelerini okuyarak anlayacaksınız. Zarife 
hanımın bu olağanüstü yeteneği ABD'de, Almanya'da, Türkiye'de, 
Romanya'da, Moskova'da, bazı Arap ülkelerinde vb. birçok devletlerde 
uzmanlar tarafından derinden analiz edilmiştir.  
İffetli, vicdanlı ve güçlü bir kadın adıyla kamuoyunun derin saygı ve 

beğenisini kazanmış Zarife Hanım, Allah'a bağlı, yüreği kutsallık ateşi 
ile ısınan bir insandır. Bütün yüksek ve asil insani özellikleri kendinde 
birleştiren Zarife Mayılova’nın hayırseverliği onun kemaline delalet 
ediyor. O, başladığı ilk yolun-birinci adımının sonunda büyük başarının 
ve hayrın durduğunu önceden bilir. Çünkü adımını atmış Allah'tan hayır 
dilemiştir. Tanrı ise ona doğru bir adım atan her kuluna beş adım 
yaklaşıyor. Zarife hanımın Allah'a yakınlığı onu hayırseverlik zirvesine 
götüren temel kriterdir.  

Zarife hanım derin düşünce tarzı, özel takdir üstün anlayışı ve 
zekası, gücü, manevi zenginliği ile halkının saygısını kazanmıştır. 
 
Asıl insani özellikler insanın sabırlı, dirayetli, metin olmasıyla ortaya 

çıkar. Zarife hanım becerikli, çalışkan, kendisinin ilahi yeteneğini hiç 
kimseden esirgememektedir. Doğuştan hayırsever, fıtraten fazıl 
insandır. O, insanlık denilen yüksek zirveye helal emeğiyle ulaşmıştır. 
 
Belki de bu nedenle, hayatı iyimserlikle, tükenmez hayat aşkı, sevgi ile 

yaşıyor. O, asıl Azerbaycan hanımına özgü yüksek kaliteleri kendinde 
topladı. Onun insanlığı hayırseverliği, şefkatin zirvesidir. O kadın 
masumiyetinin sadeliğinin, asaletinin örneğidir. Zarife Mayılova 
Allah'ın hikmetine başardığı için onunla hep temasta olanlara iç huzur, 
ruhsal iyimserlik armağan ediyor. İnsanlığa sarraf titizliği ile yaklaşan 
Zarife hanımın hakkında söylenmiş fikir ve görüşler onun karakter 
çizgilerini çoktan geniş kitleye tanıtmıştır. 
 
Saf ve güzel insanlar daima vücuda besin aramaktan çok, ruha gıda 

aramaya çalışmışlardır. Çünkü manevi zenginlik, maddi zenginliği 
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hep gölgede bırakarak, kendini insanlara fedakarlıkla hizmet, bir 
zaman ona iyilik etmiş kişilere saygıyla yaklaşmaya, kısacası, yüksek 
duygularla yaşamaya çağırmıştır. Temiz amel sahibi olan Zarife 
Hanım böyle zengin maneviyata sahip seçilmişlerdendir. Bu kitap da 
böyle bir şahsı bir kez daha tanıtmak amacı ile yazılmıştır. 
 

Yazara, Zarife hanıma, değerli okurlara başarılar ve şifa diliyoruz. 
 
 
 

N.T.Zamanov, Azerbaycan Tıp 
Üniversitesi  iç hastalıklar ve 

renimotologiya bölümü doçenti, 
tıp dalında felsefe doktoru; 

 
A.F.Miriyev, Azerbaycan Tıp  

Üniversitesi Azerbaycan dili bölümü  
başkanı, doçent. 
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YAZARDAN 
 
 
 
 

Değerli okurlar ve Zarife severler.  
Her şeyin kendi makamı olduğu gibi, sözün de söz makamı var. İstenen 

kişiliğe sevgi besleyebilmek halkın en önemli hakkıdır. Bu hukuk ise bu 
şahsiyetin fiili ile, yaptığı çalışmalarla, kalplerde bıraktığı izler ile 
belirleniyor. Söz hafızadır, geçenlerden haber verir, eskileri geleceğin 
belleğine yazar ve bu bellekler hafızalardan geçerek tarihlerde iz bırakır. 
Vazgeçilmezliği ile halkın kalbinde değerli olan Zarife Mayılova’nın ulvi, 
temizliğini tavsif etmek başlıca amacım oldu. Kalem ve söz ise  
Allah'ın emanetidir.  Bugün ise yine Zarife  Fenomenin  özverisi,  
çalışkanlığı, halkına bağlılığı, devletine sevgisi, vatanına bağlılığı 
halkın gözü önünde olduğu için, değerli sözleri görüşleri toplayarak onu 
sevenlerin kullanımına vermeyi kendime borç bildim. Allah sevdiği 
insanı ona ihtiyaç olan yere gönderir. 
 

Bu gerçekten böyledir Allah büyükdür. O, üstün güç ve kudret 
sahibidir. Onun iradesi dışında hiçbir şey yoktur. Yüce Tanrı hem de biz 
insanlar için kapalı kalan kutsal bir sırdır. Tüm olağanüstü ve mucizevi 
olanlar ise bu ölçülemez, büyük ve kutsal sırrın parçacıklarıdır. 
Yaratıcının eşsiz gücünün örneği olan sayısız delillerle karşılaştık. 
İnsanların en zor anlarında büyük Yaradan umutsuz, çaresiz insanlara 
kurtuluş yolunu gösterir, umutlarına ışık gösterip açıklık getiriyor. 
Zarife hanımın şifalı ellerinin gücü işte bu anlamda Yüce Tanrı'nın 
sonsuz mucizelerinden biri olarak kabul edilir. 
 

Kanıta gerek yok ki, insanlardan kimse mutlak çoğunluktan farklı 
hangi yüksek yetenek ve beceriyi sergilerse, bu mucizeli işi kulunun 
görmesi ve göstermesi sadece ve sadece büyük Yaratıcının ruhsatı ile 
gerçekleşiyor. Bu şimdinin gerçeği, bugünün gerçeği değildir. 
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Eski zamanlardan atalarımız bu inançta olmuşlardır ve olağanüstü güce 
sahip olanlara Allah vergisi verildi denilmiştir.  

Bu nedenle yüksek yetenek ve beceriye, derin anlayış ve düşünceye, 
akıl ve zekaya mucizevi işe ve amele kadir olan kişilere vergili insanlar 
dediler.  

Yüce Tanrı yeryüzüne armağan ettiği beşer evladına kendi 
kudretinden  pay verirken onu gizemli, muammalı yaratmış, kendi 
ruhsatı ile ona erişilmez, harika yetenekler tayin etmiş, onun karakterini 
hayırseverlikle süslemiş, hayatına bir renk vermiştir. Bu asil insan 
duygularından sayısız insanların yararlanması için yaratılmışlar Allah 
tarafından yeryüzündeki insanlara armağan edilmiştir. 
 
Işık güneşin ziyasından doğar. Halkımızın yaratıcılık potansiyeli var. 

Ne yazık ki, bunu verimli kullanamıyoruz. Oysa insanların içindeki o 
soğukluğu kırmak, her yetenekli fedakar insanın iç alemini duymak, iç 
dünyasındaki maneviyat hazinesini ortaya çıkarmak önemlidir. Biz 
başkaları hakkında yazarak kendimiz hakkında konuşuyoruz. Bu 
gerçekten böyledir. Yazıyla, fedakâr insanların hayatından, duygu ve 
düşüncelerinden, manevi dünyasından, sevincinden kederinden, 
bahsederken, kendin de onlarla birlikte yaşıyor, o algı ve duyguları 
kendi yüreğinin süzgecinden geçiriyor, hayatı daha derinden idrak 
ediyorsun. Mucizeler göstermek, halkının, milletinin kalkınması için 
gerekli çalışmaların yapılması, kendisinden sonra bir iz bırakmak kutsal 
amaçtır. Bu iyilik yolunu tutanlar hep nura, ziyaya, kutsal amaca doğru 
gidiyorlar. Böyle basit, alçakgönüllü, samimi, fedakar insanlarla ilgili 
yazmak bana kısmet oldu. Bundan büyük gurur duyuyorum. Bazen biz, 
dün, bugün, yarın derken bu sözlerin derin manasının farkına 
varamıyoruz. Ancak biraz derinden düşünürsek, dün  geçmiş, bugün ise 
biz bizeyiz, çünkü biz bugünü yaşayarak yarınımızın temelini atıyoruz. 
Bugünkü fedakâr insanlar, özellikle kadınlar, işçi anneler hayatın bütün 
ağırlıklarını omuzlarında taşımaya hazırdır. Bugün elinizde tuttuğunuz 
kitap benim Fenomen kadın Zarife Mayılova hakkında yazdığım üçüncü 
kitaptır. Güzel insan, şevkatli vatansever Azerbaycan kızı hakkında 
kalem, söz üstadları binlerce eserler yazmalı, bu mucizeler yaratan 
insanı tarihlerin hafızasına yerleştirmeli. Bugün Zarife Mayılovaya layık 
olduğu isim verilmemiştir. Ben sadece bunu söyleyebilirim, 
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Zarife hanıma halk sayısız isim vermiştir. Bazıları melek, bazıları peri, 
bazıları cennet meleği, daha neler-neler derler. Bu isimleri birçok insan 
kolay kolay alamaz. Asıl değeri ise hep tarih vermiş ve verecektir. 
Anlatacağım insanın mucizeleri hakkında sizleri bilgilendirmeyi 
kendime borç biliyorum. 
 
Zarife Mayılova’nın mucizelerinden birinin yazarın kendisi hakkında 

olmasını ilginç bulacağınızdan eminim. Bu vazgeçilmez insan birçokları 
gibi benim de derdime çare oldu. Uykusuz gecelerime,  dertli yüreğime ilaç 
oldu bu harika kadın. Bir zamanlar birçok kadınlar gibi bende süt bezi 
şişliği hastalığından acı çekiyordum. Bu teşhis onaylandığı günden sonra 
evdeki düzen bozulmuştu. Kimsenin yüzü gülmüyordu. Evlatlarımın 
geleceği beni rahatsız ediyordu.  Bu hastalığın çaresinin olmaması değil 
sadece evlatlarım beni düşündürüyordu. İki yetişkin kız ve küçük oğlum. 
Nasıl yaşayacaklar. Her şey yarım kalacaktı. Bu düşünceler içerisinde her 
şeye, herkese küsmüştüm. Artık doktorları gezmekten yorulmuştum. Hepsi 
ameliyat olmamı öğütlüyorlardı. İran'a yola çıktım orada da aynı teşhis 
doğrulandı. Ameliyatın geciktirilmemesini tavsiye ettiler. Yine bin pişman 
geri döndüm. Karar verdim ameliyat olmamaya. Ne kadar yaşarsam 
yaşarım beni kimse düşüncemden vazgeçiremez diyerek eve kapandım. 
Tesellim her gün çocuklarımla geçirdiğim saatler, dakikalardı. Bir gün 
kızımın arkadaşı Onkoloji hastanesindeki bir profesör hanımın ailece 
dostları ona benim hakkımda bilgi verdiğini bildirdi ve rica etti ona 
kontrole gideyim. Onların ısrarından sonra tekrar muayene oldum, yine 
ameliyat önerildi evdekilerin ısrarıyla ameliyat olmaya karar verdim 
Kayıtlar yapıldı ve birkaç güne ameliyat olmam için karar verildi.  
Cumartesi pazar olduğu için iki gün doktorlardan izin alarak eve geldim.  
Akşam komşulardan bize bana geçmiş olsun için gelenlerden Sevda hanım 
mucizevi Zarife hanım hakkında konuştu. Belki bir de oraya gidersin dedi. 
İlk önce fazla güvenemedim. Buna rağmen pazar günü Zarife 
Mayılova’nın yanına gittik. Herkes gibi ismim yazıldı, sırasını bekleyen 
insanlarla sohbet ettim. Saatin nasıl geçtiğini bilmiyorum genç hanımın 
tatlı sesi beni düşüncemden ayırdı. Hanfendi sizin sıranız, içeri buyurun. 
 
 
 
 

15 



 
 
 
 
Ben içeri geçtim. Yüzü kapalı bir kadın, ilk an bana o kadar sert bakışlı 

göründü ki. Bu düşünceler içindeyken, melodik sesini duydum.  
Buyurun hanım sizi ne rahatsız ediyor. Ben muayene olmak istediğimi 
söyledim. O, ışıgı kapatarak beni nurlu gözleri ile röntgen etti. Röntgen 
ettiği sürece ben kalbimde kendi-kendime söylenerek, burada olduğum için 
kendimi suçluyordum. Şu an hanım bende olan şiş hastalığını olduğu gibi  
bildirince ilk anda duyduğumda inanmadım. Hastalığın birkaç ay 
sürdüğünü, tümörün ölçüsünü ne gibi ciddi durumda olduğunu bildirdi. 
Gözyaşlarımı tutamadım. Işığı yakarak yüzündeki siyah örtülü peçeyi 
açarak gülümsedi. Ağlama sen güçlü bir kadınsın. İnşallah Allah'ın 
yardımıyla böyle güzel hanımı kara toprağa vermeyeceğim dedi. Ve 
tebessüm dolu bakışlarım yüzüme eğik - "kendini buraya geldiğin için 
kınama" diye söyledi. Bir anda sarsıldım. Kendi düşüncelerim için utanç 
duydum. Sonraki günden itibaren tedaviye başladı toplam üç gün süren 
tedavi bana mutluluk armağan etti. On beş gün sonra tekrar denetlenmeye 
gelirsin dedi. Ve vakit tamam olunca yine Zarife hanım beni röntgen etti. 
O, ışıgı yakana kadar duyduğum heyecanı yazmaya söz aciz kalır. Zarife 
hanım her zaman olduğu gibi sabırla gözlüğünü kenara bırakarak söyledi 
ki: Şimdi "USM" den gece bilirsin tümör tamamen eridi. Ben 
duyduğumdan ne yapacağımı bilmiyordum. Oradan muayene olmaya 
tekrar mamografi için Onkoloji hastaneye geldim, incelemeden sonraki 
cevapta denilen şey hala kulaklarımda yankılanıyor. Hanım "siz tamamen 
iyisiniz". Bu sevinci bana çocuklarıma armağan eden bir insan tanıdım, bir 
melek tanıtdm.  
İnsanlar arasından seçilmiş, mucizeler yaratan, kalplere huzur bahşeden, 
hayattan ümidini kesenler için kendi hayatını karşılıksız vermeyi 
başaran bir anne. Devleti, halkı uğruna dünyanın refahından, şan-
şöhretinden imtina eden bir azeri kızı tanıdım. Bu Zarife Yakup kızı 
Mayılovadır. 
 
 

Elmaz AHMEDOVA, Şair,  
Gazeteci,  

Altın kalem ödülü 
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FENOMEN KADIN  
HANGİ AĞACIN DALIDIR 
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MISRA-MISRA KEŞFEDİLECEK KADIN 
 

Azerbaycan halkı, zengin, ebedi, kültürel mirasa, eski,  
çalkantılı bir geçmişe sahiptir. Ulu geçmişimizin maddi ve manevi ser-
vetlerimizin bugüne ulaşmasında halkımızın rolü büyüktür. Tarihimizin 
bir sayfası yoktur ki, orada halkın sözü etki etmemiş olsun. Milli-
manevi değerlerimizin taşıyıcısı, toplumun gelişmesinde en önemli rol 
halkımızındır.  
Halkımızın ulu tarihinin sayfalarından öğrenilmesi açısından çok 

kapsamlı bilgileri kendisinde barındıran Allah'ın seçilmiş kullarından 
söz açan bir kitap var önümde " Röntgen kadın".  

Azerbaycan'ın en ünlü uzmanları, bilim adamları, düşünen be-
yinleri uzun yıllardır Zarife Mayılovanın faziletlerinden, ahlaki-manevi 
değerlerinden yazıyor, ilişkilerini belirtiyorlar. 
 

Allah'ın kudreti, onun insanlara gönderdiği peygamberleri, 
imamları, kutsal seçilmişleri insanlık başlangıcından beri vardır.   

Dünyanın kudretli, sanatçıları ve söz ustaları bu alana dokundukca 
itiraf etmişlerdir ki, deryada bir damla kadar iş yapmayı başarmışlardır. 
Acaba bu İlahın yüce kudretinden haber vermiyor mu? Bu bir sır değil mi?  

Bugün söz açacağım kitabın yazarının işi yadsınamaz. Zarife 
Mayılova hakkında alınan röportajlar, zerre-zerre, nokta- nokta, mısra-
mısra okuyucuların gönüllerine taşınacak, çeşitlenerek okuyucunun 
dünyasını cezbedecektir.  
Henüz bu kitabın özelliklerini anlatmadan önce bir şey söylemek 

isterim. 
 

Hatırlatayım, eserin kahramanı Zarife Mayılova’nın hayat yolu çok 
çalkantılı oldu, zor günler geçirdi. Onun hayat yolunu yaşamayı her 
zarif diye adlandırdığımız kadın kaldıramaz. Siz sayfaları çevirdikçe 
yazarın ve aynı zamanda Zarife severlerin söylediklerine tanık 
olacaksınız. Size sunulan bu kitap beş bölümden oluşur. 
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Birinci- ikinci bölümler yazarın Zarife Yakup kızı Mayılova’nın 
hayatından, onun soyu hakkında okuyucuları bilgilendirmiştir. Üçüncü-
dördüncü bölümler Azerbaycan halkının aydınlarının ve Zarife 
Mayılovanın elinden şifa bulan hastaların olgulara dayanan 
röportajlarından, beçinci bölüm ise Fenomen kadın hakkında sürekli 
basında yayımlanan gazete ve dergilerin isimleri belirtilmiştir. 
 
"Röntgen kadın" kitabına içerikli ifadeler, derin deyimler, hatta 

halkımızın temsilcilerinin Zarife hanım hakkında söylediği büyüklüğü, 
çalışkanlığı, bağlılığı hakkındaki konuşmalar yer almaktadır. Kitaptaki 
röportajların çoğunluğunu heyecan duymadan okumak mümkün 
değildir.  
Toprağa, insanlara bağlılığı, baba-anne hasreti, vatan sevgisi ve bu 

vatanın kapanmaz yaraları, acılı, işkenceli hayat yolları sıkıntıları bazen 
Zarife hanımın kırılgan kalbini sarstı, fakat yılgınlığa düşmedi. Ayakta 
durmuş ve sonuçta bu cefa çeken, garipliği, büyüklüğü, olağanüstülüğü 
ile yaşayan insanın ömür romanıdır bu kitabın her satırı. Hayat bu insanı 
kıskaç gibi sıkarken o, yine hastalarını düşünüp, onların şifası için 
ömrünü karanlık dört-duvar arasında geçirdi. Bu halkına, ulusuna olan 
sevgi onun kalbinden, kanından gelen ebedi ve kutsal anne sevgisi değil 
mi?  
Bugün elinizde tuttuğunuz kitapta her söz, mısra, bütüncül bir insan 

dünyasının yüce, ince olağanüstü duygularından oluştu. Böyle bir felsefi 
kelime var: İnsan ahiretini bu dünyadaki, amelleriyle kazanıyor. Gerçekten 
de, ruhaniler doğru buyurmuşlar, bu dünyada iz bırakan insanlar 
mutludurlar. Evet, bu dünya bir penceredir her gelen bakar geçer.  
Mutlu o kimsedir ki, bu dünyada iz bırakıp gidiyor. Böyle insanlar 
ölmezler, yüreklerde, hatıralarda, tarihlere düşerek ebedi yaşıyorlar. İnsanı 
ebedi yaşatan ise onun amelleri, bu dünyada yaptığı iyi işlerdir. 
 
Zarife Mayılova’nın yaptığı işler verilere dayanıyor. Bu olgular ise ne 

yazmakla biter, ne de, söylemekle tükenir. O, bir ilimdir, bu ilmi 
öğrenmek ondan faydalanmak asla geç değildir. 
 
Bildiğimiz gibi Zarife hanım güzel Kelbecer toprağında dünyaya 

gelmiş. 
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Kelbecer'in ebedi kaderi onun tarihi kadar eski ve muhteşemdir. Zaman 
zaman bu kutsal topraklarda büyük tarihi şahsiyetler bilge ve dünyaca 
ünlü filozoflar, üstün yetenekli yazar ve şairler, ilim adamları, yaşayıp, 
yaratmışlar. Röntgen kadın bu toprağın dünyaca tanınan cevherlerinden 
biridir.. Olağanüstü beceri sahibi Zarife Yakup kizi Mayılova hakkında 
yazı yazacağımı aklıma bile getiremezdim ama bugün onun yaptığı 
işleri yürüttüğü tedavileri gözlemlediğim için susamıyorum. Çünkü 
onun yoğun faaliyeti benim değil tüm Azerbaycan halkının gözleri 
önünde yaşanıyor. Yılların kesiştiği bir zamanda büyük cesaret sahibi 
bir insanı tanıdım. Bu tanışma benim hayatımda yeni bir sayfa açtı. 
Dünyaya bakışım değişti. 
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UÇSUZ - BUCAKSIZ BİR YOL 
 
İşte karşınızda bir kitap var. Yüce, ince, olağanüstü duygulardan haber 
veriyor. Eşsiz bir insan hakkında yazmak zor olduğu gibi sorumluluk da 
gerektirir. Onun hakkında sayısız yazılar yazılmış, her yazar onu bir 
şekilde tavsif etti. Belki de onun hakkında böyle çok yazılması beni 
daha sorumlu olmaya sevk ediyor. 
 

Onun hayat yolu çok çalkantılı oldu, zor günler geçirdi. Ancak büyük 
Yaradan, Yüce Tanrı her şeyi ayarlıyor. Hayatın zorluklarını küçük 
yaşlarından itibaren gören, bu sıkıntılardan yüzü açık çıkan Zarife 
Mayılova ona havale edilen görevi onurla yerine getiriyor desek 
yanılmayız. Onun hastaları ile yaptığımız konuşmalar, teşekkür mektupları 
beni hayrete düşürdü, hayli düşündüm. Onun hayat yoluna tekrar bakındım. 
Ve hayret ettim, bu insan ne kadar sabırlı, temkinli ve alçakgönüllüdür, 
Allahım. Eğer böyle olmasaydı, onunla temasta bulunduğum yıllar içinde 
kendi başarıları hakkında konuşmuş olurdu. Nihayet, az zaman içinde onun 
manevi dünyasına girdim. Onun hakkında yazılan kitapları, yazıları, 
makaleleri dikkatle okudum, bende şöyle bir izlenim oluştu, hayat korkunç, 
dertler ise acımasız oluyormuş. Eğer insan sabırlı, dirayetli, her türlü zulme 
ve işkenceye, haksızlığa, adaletsizliğe göğüs gelemezse o, hayat sınavından 
çıkamaz. Zarife Mayılova işte böyle dirayetli, dürüst, hayatın hiçbir 
zorluklarından, acımasız ağrı ve acılarından korkmayan, her zorlukta 
göğsünü ileri gelen Azeri hanımıdır. Onun hakkında hastaların kalp sözleri 
rengarenk, içerik itibari ile okuyucuyu şaşırtmak derecesinde olsa bile, 
bunların hepsinin gerçek olduğu bir olgu olarak kalıyor. Kitapta yazılan 
konuları heyecansız okumak mümkün değil. Onun vatanı Kelbecer’e olan 
özlemi, aşkı, toprağa, insanlara bağlılığı, baba hasreti, vatanın sağalmaz 
yaraları, acılı hayat yolunun sıkıntılı, sevinçli, kederli anları kaleme alındı. 
İnce kalpli Zarife hanım bazen üzüldü, bazen sarsıldı, bazen 
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ise hayat onu zorluklara çekti. Ama o katlandı, durup, Tanrının verdiği 

acıyı düğün-bayram gibi kabul etti. Bu ise cefalı, bir çoğuna garip 
görünen Zarife hanımın ömür yolunu binlerce yazarda kaleme alıp 
okumak isteği yarattı. Bazen şöyle soru soruyordum. Acaba onun 
hayatında yaşadığı ıstırapları az da olsa okuyucularıma sunmaya gücün 
yetebilecek mi? Çünkü hayat onu kıskaç gibi sıkarken dört duvar 
arasında gecesini gündüzüne aşılayarak, insanların sağlığı için kendi 
sağlığından, gençliğinden, hayatından, hatta kadınlığından imtina 
etmiştir.  

9-yaşından beri, ömrünü insanların sağlığı için, ona sığınma edenler 
için düşünmeden harcadı.  
Benim alemimde, şifalı Zarife hanımın büyüklüğü onun iyileştirdiği, 

sağlık armağan ettiği sayısız insanların sayısı ile değil, aynı zamanda 
dillere destan olması, kutsal imam soyundan, kutsalların devamı olması 
ile ilgilidir.  
Büyük Yaradan Kelbecer'in ne toprağından, ne de adamlarından 

cömertliğini esirgememiştir. Henüz geçtiğimiz yüzyılda yaşamış gezgin 
Abix Kelbecer'de olduğundan sonra hatıralarında yazıyordu ki, eğer bir 
kimse Terter boyunca kalkıp, bu dağları seyretmediyse ancak İsviçre’yi 
övebilir. Kelbecer dağları sadece alimlerimizin araştırma laboratuarı değil, 
ressamların, yaratıcı insanların, şairlerin ilham kaynağı idi. Kelbecer yazın 
alimlerin, şairlerin, yazarların, şarkıcıların sanat adamlarının tatil,eğlence 
ve yaratıcılık alanına dönüşüyordu. Kelbecer dahiler yetiştirmişti, şairler, 
doktorlar, eğitimciler daha kimler, kimler. 
 
Zarife hanım da o güzel toprakta büyüyüp, Kelbecer'de yaşayan kutsal 

bir neslin devamcılarındandır. Zarife hanım kutsal seyyid soyunun 
koyduğu tüm hayırsever yollardan başarıyla geçmiştir. O, bu yolun 
zorluğuna rağmen devam eder, yorulsa bile, halkın hizmetinde 
kaldığında kendini mutlu hissediyor. Her şifa bulan hasta için defalarca 
tanrıya el açarak, şifa dileyerek meleklerine sığınarak kutsal yoluna 
devam ediyor.  
Sonu görünmeyen bu yol ulu seyyitlerimizin gösterdiği, 
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Karanlıktan ışığa olan nurlu, sonu görünmeyen sonsuz yoldur. Anlamak ve 
duymak, olağanüstü gözleriyle insanı birkaç saniyede röntgen etmek, 
bilinmez, çaresiz dertlere çare bulmak, işte Zarife hanıma  
özgüdür.  
Onun karşısında duran herkes kutsal merkezde olduğunu hissediyor. 
Bazen bana öyle geliyordu ki, o insanla karşılaşınca adeta onun iç 
temizliğinin ışığından, temiz duygularından bana da Tanrı armağan 
ediyor. Bu fenomen kadın tıp cihazlarının tayin etmediği, gücü 
yetmediği teşhisleri kendi röntgen gözleri ile tayin ederek ilaçsız tedavi 
ediyor. Hatta defalarca hastaların maddi sıkıntısını görerek onları Allah 
rzası için tedavi ederek şifa verir. Onun tedavi ettiği yüzlerce hastanın 
yürek sözlerini bu kitapta okuyacaksınız. Onun  
ününün yüksek noktası ise çok yakınlarda. 
 
Mayılova Zarife Yakup kızı 1959 yılında 19 aralıkta Azerbaycan 

Cumhuriyeti Kelbecer rayonunun Kilise köyünde doğdu. Orta okulu 
yaşadığı köyde bitirdi. Soyu İslam dininin kutsal şahsiyetlerinden olan 7 
İmam Museyi Kazım'dan (a.s). Başlar. Bunu ailede korunan tarihi belge 
olan soy şeceresi de doğruluyor. Dedesi Miskin bey doğuştan yetenekli 
ağır bir seyyid oldu. Onda hastaları halk tababeti yöntemleri ile tedavi 
etme kabiliyeti olmuştur. Ona önceden bilgi verildi ki, onun bir kız 
torunu dünyaya gelecek ve kendisinin olağanüstü yeteneği ile 
Azerbaycan'ı tüm dünyaya tanıtacak. Bu nedenle Miskin beyin kızı 
Bilqeyis hanım küçük Zarifenı özel olarak korudu. Henüz küçük iken  
Zarife tüm köy halkının sevgisini kazanmıştı. 
 
Zarife Mayılova 9 yaşında 12 günlük uyku geçirdikten sonra onda 

insanın içini görme yeteneği oluştu. O, insanın içindeki hastalıkları en 
modern tıbbi cihazlardan daha net belli ederek, tedavi edip sağlığa 
kavuşturmak yeteneğine sahiptir. Zarife Mayılova olağanüstü yeteneği 
ile 50- den çok hastalığı muayene ve tedavi edebilir. 
 
Zarife Mayılovanı Yüce Tanrı Azerbaycan halkına karşılıksız 
hediye olarak armağan etmiştir. 
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O, Yüce Tanrı tarafından halka, millete bir kurtarıcı olarak 
gönderilmiştir. Onun layık olduğu en büyük ismi ona Tanrı verdi – "Şifa 
perisi". Onun layık olduğu kazanç ise tedavi ettiği, sevinç verdiği tüm 
hastaların şükranı, yüzlerindeki tebessümü, gözlerindeki mutluluk 
ışığıdır. 
 

Göklerde ve yerde nice âyetler vardır ki, insanlar onlara sırt çevirir de 
yanlarından geçer, giderler." (Kur'an, Yusuf suresi - 105 ). 
 
İnsanlık üçüncü bin yıla bilim, teknoloji ve teknolojide yüksek 

faaliyetler ile dahil oluyor. Hayatın akışı yılından - ile hızlanır ve 
insanlar hayattan geri kalmamak için zamana ayak uydurmak için tüm 
gücünü becerilerini seferber etmeye mecbur olurlar. Eğer kendimize ve 
bizi çevreleyen hayata dikkatle bakarsak, dünyanın düşünülmüş uyumlu 
şekilde kurulduğunu görürüz. Yüce Yaratıcıyı olduğu gibi hissetmek 
onun emirlerini yerine getirmek için bütün bunlar yeterli olmuyor. Bu 
yüzden Yüce Allah insanlara kendini ve ne için yaşadıklarını 
hatırlatmak için açık - açık mucizeler gösteriyor. Zarife hanım belki de 
tüm bunların farkında değil, çünkü kendisi mucizeler dünyasının 
perisidir. Genel olarak, insanın ermeli olduğu olgunluk ve temizliğin 
içeriği Allah'a yakınlaşmaktan ibarettir. Bu, öncelikle asıl - nesil, kök - 
şecere meselesinden başlayarak ayrıca Allah'ın kendisinin seçtiği 
kişilere verdiği bir güç ile gerçekleşiyor. 
 
Zarife hanım hicri tarihi ile 1006-1007 yıllarında (Miladi tarihle 1587-

1588 yılları) Horasan'da yaşamış 6'de imamımız Maydanoz-Sadık (a), 7 
imamımız Museyi-Kazımın (a) davamcılarından- dedi. Museyi-Kazım  
(a) ın annesi Hamide adlı çok faziletli bir kadın, babası ise Sadık 
Aleyhisselam olmuştur. Hicretin 148 yılında imam Maydanoz-Sadık 
Şehit olduktan sonra imam Museyi-Kazım Medine'ye yakın, ehva adlı 
bir köyde dünyaya gelmiş, hicretin 183 yılında şehit olmuştur. Yedinci 
imam Museyi-Kazım Bağdat şehrinde defin edilmiştir. Onun muhteşem 
mezarının yanında ise olağanüstü yetenek sahibi Nasreddin Tusi yatıyor. 
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O, o dönem İslam dininin rüştü ile gözlemlendiği, birkaç ülkede dini 
yaymakla, onun temelini güçlendirmek görevini yerine getirmişlerdir. 
 

İslam dininin sıcak tebliği dönemlerinin birinde, aynı kuşak şa-
xələnərək, birkaç ülkede, özellikle Irak'ta, İran'da, Hindistan'da, 
Türkistan'da yerleşmiştir. Onların bir kısmı da gelip Azerbaycan'ın 
dilber köşelerinden biri olan şelale çeşmeli, kızıl topraklı, Murovdağ, 
şifa ocaklı, vazgeçilmez, tedavi edici İstisu, merhem havalı, tayı-
barabəri olmayan zengin doğal kaynaklı, güzellik fuarı olan Kelbecer 
diyarında yaşayan, kutsallıkları ile saygı ve şöhret kazanmış ve kutsal 
ocak sahibi olmuş, gerçeklikleri, saf niyetlerine göre geniş halk. 
Kütlesinin derin saygısını kazanmışlardır ve halkın güven yeri, sığınma 
yeri, tedavi merkezi olmuşlardır. Aynı dönemden itibaren Zarife 
hanımın 20'a kadar ulu dedesi Murovdağın eteklerinde yaşadı. Hicri 
tarihinin yüz kırk sekizinci yılında İmam Sadık (aleyhisselam) şehit 
olduktan sonra İmam Kazım'ın aleyhisselamın İmamlık dönemi 
başlamıştır. O İmam olduğu bu otuz beş yılda (ya da otuz sekiz) aşağıda 
adları geçen halifeler onun halifesi olmuştur: 
 

Mansur Devaniqi (137-158 h. g); 
 

Mehdi adıyla tanınmış Araf (158-169); 
Hadi (169-170);  
Harun (170-193) vs.  

Zarife hanım şimdilik sonuncu varis gibi babalarından yadigar kalmış 
eski şecere defterinin elyazmasını gözbebeği gibi korumaktadır. 
 

Şecere de hanımın ulu atalarından, mucizeler sahibi, olağanüstü 
olanlardan 20 kişi seyit'in adı verilmiştir: 
 

. Seyyid Muhammed, seyyid Ali, Ağa seyid Resul Ağamir oğlu, 
seyyid Alekber, seyyid Abbas, seyyid Nesırov, Seyyid Alekber seyyid 
Abbas oğlu, seyyid Abbas seyid Rıza oğlu, seyyid Selim seyyid Abbas 
oğlu, seyyid Rıza seyit İbrahim oğlu, seyyid Miskin seyyid Abbas oğlu, 
seyyid Rıza seyid Abbas oğlu, seyyid Ibrahim seyyid Cafer oğlu, 
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Seyyid Muhammed seyid Alekber oğlu, seyyid Aziz seyyid Alekber 
oğlu, seyyid Veli seyyid Hamid oğlu, seyyid Cafer seyit Alekber oğlu, 
seyyid Mirabdulla seyyid Cafer oğlu, seyyid Ağamir seyyid Alekber 
oğlu. 
 
. Meşedi Ağamir dede 
 
Çok güzel seçkin, nurani, kırmızı sakallı kutsal bir şahsiyet olmuştur.  

Hangi ki, kendi döneminde Horasan'da seyitlerin kutsallığının, sınav 
törenine katıldı. Bu sınavda ateşte kızarana kadar ısıtılmış sacayağını ele 
alıp boynuna geçirmek, sonra çıkarıp halının üzerine koymalılarmış. Şart 
ise şöyle olmuştur ki, ne el, ne boyun ne de halı yanmamalıdır. 
 
Sınavda katılanların çoğu el uzatmaya cesaret etmemişler, bazıları ise 

ellerine almak isterken elleri yanmıştır. Tek Meşedi Ağamir dede saç 
ayağını basit bir şekilde eline alıp boynuna geçirmiş, sonra halının 
üzerine atmıştır. Onun ne eli ne boyu, ne de halı yanmıştı. Bu olay 
Seyyid Ağamir Babanın son mucizesi olmadı. Onun mucizeleri 
hakkında birçok rivayetler günümüze kadar ulaştı. 
 
. Dedesi Seyyid Miskin 
 
O, esmer, yüce boylu, temkinli, nurani simalı, bir seyyid olarak 

tanınmıştı. Onun da hayatı mucizelerle zengin olmuştur. Söylediklerinin 
hepsi doğru çıkarmış. İlahiden isteği hemen olurmuş. Kutsallığı ile o 
devrin çok ünlü insanı sayılmıştır.  

Keskin görücülük yeteneği varmış. Henüz birkaç yıl önceden o, 
Zarife hanımın da dünyaya geleceğini, büyük şahsiyet olmakla nesline 
büyük yüceliği getireceğini, tüm dünyada tanınacağını kızı Seyyid 
Bilkeyis hanıma demiştir. Ve görevlendirmiştir ki, onu korumayı sana 
tavsiye ediyorum. 
 
Seyyid Miskin 45 yaşında gayb oldu. 
 
. Semayıl nine 
 
Seyyidlerin aziz anası sayılan Semayıl nine de ünlü ocak sahibi , 

hükümlü, söylediği kelime herkes için yasa olan ev bir insan olmuştur. 
Onun ocağından ve kudretinden  
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hep ihtiyat etmiş, ona büyük saygı duymuşlardır. Onun yanına temiz 
kalple gelenler mutsuz dönmediler, şifa için gelenler şifa bulmuş, çocuk 
için gelenler anne olmuş, bereket için gelenler bereket götürmüşler. 
İlahiden dilediği dilekler hep gerçekleşmiştir. Kendi mucizeleriyle 
insanları hayran etmiştir. Onun ziyaretine gelenlerin sayısı belli 
olmamıştır. Üstünlüğüne göre herkes ona saygı gösterip, secde etmiştir. 
Sözünde yanlış, amelinde eksiklik olmamıştır. 
 
Semayıl büyükanne hayatını kaybeden dönemlerde soydan ona yetişmiş 

"şecere" belgesini, tuğu, fesini, Horasandan getirilmiş dede-baba 
Kur'an'ını ve birçok değerli hatıraları gelini Yahşi hanıma ve torunu 
Bilkeyis hanıma vasiyet etmiştir. 
 
O, 90 yaşa kadar yaşamış, hiç bir hastalığı olmaksızın, aniden kendi 

ömrünü devamcılarına bağışlamıştır (Allah rahmet eylesin). 
 
Yahşi büyükanne 
 
Bilkeyis hanımın annesi Yahşi büyükanne orta boylu, esmer, güler 

yüzlü, ağır başlı hanım olmuştur. 
 
O, seyitlerin kanunlarını çok muteber tutup, bu kurallara riayet 

edilmesini bekledi. Eşi Seyid Miskin gayb olduktan sonra üç evladının: 
Oğlu Kazım'ın, kızları Bilkeyis ve Siyateli kolladı. 
 
Seyid Kazım savaşa gidip dönmemiş, Siyatel ise genç zamanlarında 

dünyaya çocuk getirirken vefat etmiştir.  
Yahşi büyükanne Zarife hanım dünyaya geldikten sonra Bilkeyis ha-

nımla birlikte onun zahmetini çekerek büyümesinin ve İlahi tarafından 
hanıma verilen sıradışı konuların gerçekleşmesine odaklandı. 
 
O, Zarife hanımı kendi gözünün ışığı hesap edip, onunla nefes alıp, 

onun her isteğine sevinçle ortak çıkmıştır. 
 
Soydan soya geçen seyyidler yadigarlarını Zarife hanıma vasiyet etti. 

Kelbecer'in işgali başlayan dönemlerde Yahşi büyükanne hayatını 
kaybetti (Allah rahmet eylesin). 
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...Bilkeyis anne  
Bilkeyis anne erkek namuslu, hükümlü, eski imparatorluk 

döneminde yönetici görevlerde çalışmış, ağır tabiatlı bir hanım olmuş. 
 

Bu kutsal, anne Zarife hanımın hayatında eşsiz bir rol oynamıştır, 
onun hayatı boyunca, ayrıca, üç kez değişik zamanlarda letarjik 
uykusuna gittiği zaman akşam sabah onun savunarak ilgisini çekmiş, 
annesi Yahşi büyükanneden başka kimseye hiçbir şey bildirmemiştir. O 
hanımın hem annesi, hem sevgili arkadaşı, hem de yardımcısı oldu. 
 

Babası Seyyid Miskin dede gibi ona da ahiret dünyasına ne zaman 
teşrif yapacağı gün belli olmuştur. 1999- yıl 27 kasım'da - akşam tarafı 
çocuklarını başına toplamış, son bilgece öğütlerini verdi, nihayet 
belirtmişti ki, yüzümüze açılan günü saat 12 - de dünyamı değişeceğim. 
Bunları öyle bir soğukkanlılıkla söylemiştir bu sözleri hiç kimse gerçek 
gibi kabul etmemiştir. Hatta bu büyük insan ihsanı için hangi gün ne 
pişirmek gerektiğini ve meclis'in yapılması için hangi mollayı davet etmek 
konusunda da talimat vermiştir. Ertesi gün kendisinin söylediği gibi saat 
12'de yaşamını yitirmişti. Bilkeyis hanım da Zarife hanımın ocağından 
ebedi yurduna giderse de, hiçbir dakika olsun onu hayalinden  
çıkarmaz. Onun öğütlerini, onun sözlerini her an tekrar eder, sabır bulur.  
Bazen de annesi hayalen gelip onun gözü önünde durur. 
 

Yakup baba 
 

Zarife hanımın babası Yakup Azat oğlu Mayılov yüksek belli, 
esmer, sıcak, şefkatli, derin düşünceli, yüksek organizasyon yeteneğine 
sahip, insanları doğru değerlendirmeyi başaran bir insandı. 
 

Yakup bey büyük tarihe, şüphe edilmez sınanmış ocak sahibi, 
yüzyıllar boyu tarihte izlerini bırakmış, sıradışı kişiler yetiştirmiş beş 
yüz yıllık şecere tarihi olan seyyidler nesli ile akraba olarak, Seyyid 
Miskin kızı Bilkeyisle aile hayatı kurmuştur. İlk günden itibaren 
seyyidlerin kurallarına sadakatla riayet etmiştir. Dikenli hayat yolu 
geçerek, Bilkeyis hanımla omuz-omuza çalışarak, altı evlat 
yetiştirmişler. Çalıştığı kurumlarda her zaman uğur kazanmıştır. 
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Tüm mültecilerimiz gibi öz, bereketli güzel topraklarını terk ettikten 
sonra Zarife hanım kendisine hiçbir zorluk çekmeye olanak vermese de, 
yine de Vatan hasreti etkisini göstermeye başlamıştır, ayrılık acısı 
yüreğini yakıyordur. O, 1989 - senesi 20 mayıs ta Hanlar bölgesinin 
Mollacelilli köyünde hayatını kaybetmiştir. Evet, "Şifa perisi"ne kadar 
kamil, bilge şahsiyetler hakkında sizi bilinçlendirmeyi kendimize görev 
bildik. Ünlü "Şecere" nin şimdilik son temsilcisi, takipçisi Zarife hanım 
ise hakkın nuruna boyanmış kendi ömrünü onurla yaşamakla birlikte, 
kendi tarihini de yazmaktadır. Nasıl! 
 
Zarife hanımın söylediklerinden: 
 
Meşhed'den İmam Museyi-Kazım (a) kuşağının takipçisi olarak 

çalışmak için çeşitli ülkelerden teklifler almama rağmen hiçbir zaman 
bu önerileri önemli bilmedim. Vatanımı her yerden üstün biliyorum. 
Topraklarımız saldırganlar tarafından işgal olduğu için böyle zor 
dönemlerde halkın acısını kısmen azaltabilmeyi başardıysam, demek 
ben de neredeyse, kendi halkıma hizmet etmiş oluyorum. Emeğim için 
verileni de imkansızlık içinde olanlar, kimsesizler, yaşlılar ve öksüzlere 
bölüyorum, hediyelerle askerlerimizin toplantısına giderken kendimi 
mutlu hissediyorum. 
 
Romanya'da yaşayan bir sanayici benim elimden şifa bulduktan sonra 

kendi fabrikasında ürettiği ürünlerden birine benim şerefime "Zarife" 
demişse, demek ki yaşamaya değer. Hangi devlette olursam olayım ben 
vatanım Azerbaycan'a yüceliği getirdim. 
 
Almanya'ya gittim. Almanya'da da ilk zamanlar bana tereddütle 

yaklaştılar. Toplam 15 dakikanın içinde ben onlara bugün de mucizenin 
olduğunu kanıtladım. 
Almanya'da bulunduğum 7 ay içinde iki zorlu sınavdan çıktım, iki ay 

sonra ise serbest olarak insanların sıhhati için uğraşmaya izin verdiler. 
Orada beni tanıyanlar "Frau röntgen" diye çağırıyorlardı. Çalıştığım 
şirket de şöyle isimlendirmişti. 
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Bir tek şunu biliyorum ki, dünyanın neresinde olursam olayım, 
Vatanıma ulaşmak için can atıyorum. Gerçi çok iş teklifleri alıyorum.  
Fakat hiçbir yerde kalamıyorum. Neden ben Azerbaycan'ın zenginliği 
olarak başka devletler benden faydalanmalı deyip kendi halkımın 
çocuklarının sağlığı için geri dönüyorum.  

Uçsuz-bucaksız hazineye benzer Zarife hanım dahili görme yeteneği 
ile Uluslararası çapta tek benzersiz insandır. O, kendine de belli 
olmayan bir "dünya" ile temasta oluyor. Bu olağanüstü dünyada 
gördüklerini gerçek hayattaki alemi ile hiçbir zaman değişemiyor.  

Zarife o alanda gördüklerini anlatmakta izinli değildir. Işıklı, nurlu 
alanda gördüklerini, ışık saçıp parlayan kubbeleri söylemeye ona izin 
verilmiyor çünkü. Zarife hanım o nurlu alemden dönmek istemese de, 
Yaradanımız onu halk için uyuduğu 18 günlük uykudan geri döndürdü. 
Allah buyurdu: "Ben gizli bir hazine idim, tanınmak istedim ve 
dolayısıyla beşeri yarattım". 
 

Çekinmeden söyleyebiliriz ki, Zarife hanım "İnsan" adlı bir 
kudretin nelere kadir olduğunu doğrulamak için yaratılmıştı. 
 

İlahi verginin nuruna bürünen bu hanımın kudreti herkesi hayran 
bırakmıştır. Bu güç ona nereden gelmiştir? 
 

Tıp biliminin hızlı gelişimi, biyoloji ve genetik alanında kazanılmış 
başarılar hala insan hakkında tamamlanmış ve tatmin edici bir sonuç 
elde etmeye olanak vermiyor. Hasta insanın yaşama isteği, ne pahasına 
olur olsun, sağlık armağan etmek arzusu doğal bir durumdur. Peki 
insanı adilikten sıra dışına ulaştıran ilahi vergi nedir? Allah'ın yarattığı 
her kişide böyle yüksek duyum hissi, ince duygu, seziş ve çekim gücü 
olur mu? 
 

Ellerinin harika kudreti ile binlerce hastaya şifa bahşeden bu 
fenomen insan, tüm hasta kalplerde kendi çırağını merhametli 
tebessümü ile yakabilir. 
 

Hazret-i Emir Ali ibni Ebu Ttalib kendi değerli  sözlerine  göre  
"Kuranı - Kerim" den sonra ikinci kitap sanılan "Nechü-l Belağa" 
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kitabında sanki bu gerçeğin mükemmel yorumunu vermiş ve demiştir: 
 
"İman ehlinin yüreğinde hüzün vardır. Onun gönlü her şeyden geniş, 

nefsi her şeyden azdır. Kibirden nefret eden, şöhrete düşmandır, hüznü 
çok, düşüncesi ise derindir". 
 
Evet, "Allah'ın öyle kulları vardır ki, Allah onları kullarına hizmet etmek 

için yaratmış ve onların faydalanması ile nimetlendirmiştir". (Hz.  
Ali). 
 
Dünya ışığına hasret kalan gözlere nur armağan etmek, işitmeyenlere 

işitme yeteneğini sağlamak, iç organlarda olan tümörlerin erken halini 
kökünden yok etmek, kırılan kemikleri önceki durumuna getirmek, 
yanmış kafanın derisini oluşturmak, (hem de üç renkli tüy getirmek) 
uzun süre bebek sesine hasret kalan ailelere bebek armağan etmek. 
Bunlara inanmamak olur mu?! Üstelik hiçbir ilaç, tıbbi malzeme 
kullanmadan bu işlerin üstesinden (yaklaşık 50'den fazla hastalığı) 
toplam 3-4 gün tedaviye gelmek ve iyileşmesi birçoklarına fantezi gibi 
görünebilir. Fakat bu böyledir. Bu hayat gerçeğidir, her şeyden önce, 
gerçek gerçekliğinde kalıyor. 
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FEVKALBEŞER MUCİZELERE  

KADİR İNSAN 
 
 
 
 
 

Büyük yaratıcımız bu esrarengiz dünyayı yarattı. Sonra onu 
olağanüstü mucizelerle zenginleştirdi. Şüphesiz neredeyse bu insanüstü 
mucizeler içinde insan ve Onun düşünce, felsefi amacı daha netdir. Bu 
yüksek ve dünyevi mucizevi insanlar arasında kutsal VII İmam Museyi- 
Kazım soyundan olan Zarife hanımın son derece müstesna yeri var. Biz 
onu anlıyoruz, ancak onun manevi dünyasını, fevkalbeşer yeteneğini 
olduğu gibi görebiliriz. Ancak onun gizemli dünyası ve bize verdiği 
nurlu şifası bize anlatır ki, Zarife hanım gerçekten Allah vergisidir. 
Onun bütün varlığı, insanlara karşılıksız şifası ve nezaketi Tanrı'nın bize 
verdiği armağandır. Tüm bunlardan dolayı biz onun mucizesi karşısında 
hayret kalmaya bilemeyiz. Bu mucize hakkında yüzlerce şiir yazılmış, 
Müzik bestelenmiş ve birçok kitap yayımlanmıştır.  

Uluslararası Enerji Enformasyon Akademisi başkanı Azerbaycan 
Aydınlar Üniversitesi rektörü merhum akademisyen A. Hüseynov 
söyledi ki, Zarife hanım insanı yorumlayarak karşısındaki tıp alimini 
susmaya sevk ediyor.  

Bu gerçektir. O, sır gibi insanları hayret içinde bırakıyor. İnsan 
gücünün nelere kadir olduğuna bir daha güven veriyor. 

Zarife hanım Tanrının Azerbaycan'a lütuf, hediyesidir. Almanya, 
Amerika, Hollanda, İran, Türkiye, Irak, Rusya ve birçok ülkede Zarife 
Mayılova fenomeni öğreniliyor, "röntgen-kadın" olarak değerlendirilir. 
Bu ilahi vergi sahibi, nur, şifa kaynağı olan fenomen insan hak ettiği 
düzeyde değerlendirilmeli, korunmalı ve yükselmelidir!  

En iyi sözü ağrılar içinde kavrulan, hatta yaşama umudunu kaybetmiş 
insanlar söyledi, söylüyorlar ve söyleyecekler. 
Zarife hanımın yüceliğinden bir şeyler öğrenmek, az da olsa onu 
anlamak için onun ziyaretine gelip, burada bulunan yüzlerce insanın 
gözlerinde parlayan umutları, şifa bularak normal hayata dönmüşlerin 
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yüzlerindeki sevinci, ilk defa gelenlerin habersiz bakışlarını, sevinerek 
elinde dökülmüş böbrek, safra taşlarını getirenleri, uzun süre çocuk 
özleminde olanların ana olmak üzere olduklarını, hanımın şifalı elleriyle 
dünyaya gelen bebekleri görmek yeterlidir. Burası umut kapısıdır. 
Herkes kendi derdini alıp bu kapıya geliyor. Onunla görüştükten sonra 
onun nurlu olağanüstü bakışlarını, tayin ettiği eşsiz teşhisi görünce 
şaşırıyorsun. Onun kabulünden çıkarak, titizlikle dediklerini anlamaya 
çalışanların tek cevabı vardır ki, o da Zarife hanımın sihirli, harikalar 
dünyasıdır. Onu adilikten üstünlüğe yücelten de bu mucizeler 
dünyasının sırlarıdır.  

Zarife hanım zümrüt bakışları ile karşısındaki insanın gizemli 
dünyasını ortaya çıkarıyor. Onun sarraf gözlerinin faaliyeti karanlıkta 
daha geniş boyut kazanıyor. Işığın söndürülmesi ile hastanın içini 
sınırsız görerek, onun derdini keşfediyor. 
 
İnsanın anatomik-fizyolojik yapısını net biliyor, insan organında 

modern tıbbi cihazların tayin edemediği mikro değişiklikleri, kanda 
bulunan mikropları, periton perdeleri titizlikle görerek, bilimsel 
gerekçelerle izah edince karşısında duran tıp adamlarını sarsmayı 
başarıyor. 
 
O, kadir Allah'ın şifa elçisidir. Onun mucizeleri karşısında her gün nice 

insan şifa bulur. O, sıra dışı, yeteneği ile herkesten farklıdır. 
 
Bazıları onun biyolojik alana sahip olduğunu, bir kısım yetkililer ise 

onun "uzay sinyallerine" sahip olduğunu zannederler. Bazıları ise onda 
röntgen ışınları olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar.  
Bu hanımda olan sıra dışı ardı arkası kesilmeden mucizeler 

yaratmasının sırrı o âlemi ona bahşeden İlahi kuvvete ve Zarife hanımın 
kendine ayandır.  
Fakat bazılarının söyledikleri bilimsel kanunla verilmiş nazariyelerdir.  

Onun kimliğini, ilahi gücünü göreceli de olsa anlamak için onun  
çalıştığı dönemde net gözlemler yapmak önemlidir. Zarife hanımın 
onun kabulünde olan hastanın halinden, onun inancından, ilahiye olan 
inancından bağlı olarak gün içinde belki 50 defa halden-hale düşerek, 
durumu değişiyor. Adi durumdan 
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tamamen uzaklaşıp, garip anların yaşantılarını geçirip, başka bir aleme 
gitmesini sezmek çok da zor değildir. Bir de görüyorsun tamamen nura 
bürünmüş haldedir, bir de hissediyorsun ki, çok ciddi bir şekilde oluyor. 
Bir şeyler söylemeye endişe ediyorsun, açıkça görülüyor ki, o insan 
çırpıntı içindedir. Öyle bir hal oluyor ki, sıra dışı bakışları ile insan 
idrakine bağdaşmayan "bir alemle" karşılaşıyorsun. Bu alemde sanki bir 
kimse onu çağırıyor, yalnızlığa, sakinliğe can atıyor. Aynı anlarda onun 
yüzünü saran endişe, heyecan açıkça anlaşılmaktadır. O anda ona kimse 
engel olmamalıdır ki, o zamana kadar kendisi o alemden dönmüş olsun. 
Hissediyorsun, o, her hastanın durumunun tayini ve tedavi izni için 
kendi alanından uzaklaşıyor. Gariptir ki, bu süreç kısa zaman içinde 
geçiyor. O, sanki bu aleme yeni dönüyor. Bu anlar tufan'dan sonra 
sessizlikle sakinleşen denizi hatırlatıyor, açılmakta olan yaz sabahına 
benziyor. 
 
Bu harika mucizeler sahibinin yaptıklarından birkaçını kaleme almak 

isterim. Hayrete gelirseniz de, bunlar gerçek olgulardır. Bunlar onun 
gizemli aleminin sıra dışı olgularıdır. Bu hanım ilahinin kendisine 
bahşettiği kuvvet ile  yanan ateşi de söndürür, ağrıyan kalplere şifa 
verir, hayattan elini çekmişleri hayata döndürür. Tanrım, bu mucizeler 
sahibi gözümün önünde neler yapmıyor. 
 
Modern tıp biliminin hiçbir ilaç kullanmadan, cerrahi ameliyatı 

yapmadan hastayı vücut, kafa, göğüs tümörlerinden kurtarmak, safra, 
böbrek taşlarını dökmek, çeşitlenmiş kanser hastalığını tedavi etmek, 
uzun yıllar çocuk özleminde olanlara sevinç armağan etmek eşsiz 
mucizedir. 
 
Şimdiye kadar tarihe geçmiş olağanüstü insanlardan en üst noktada, 

bence, Zarife hanım duruyor. Çünkü tıp aleminin tüm alanlarının 
çözümüne muktedir bir kutsal varlıktır. 
 
Eğer böyle bir ilahi güçlü insan başka milletin temsilcisi olsaydı, şimdi 

tüm dünyaya nam salmışlardı. Fakat biz hala bu olağanüstü insana 
sıradan bir şekilde bakıyoruz. Ancak bu inkâr, şüphesiz bir gerçektir ki, 
o, sıradan insan değil. Buna rağmen "Şifa perisi" kendi hayırsever 
eylemlerini sürdürüyor. Bugün hiç kimsenin elde edemediği tıbbi 
başarıları devam ediyor. 
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Bu olağanüstü yeteneğe sahip "Röntgen kadın"ın kabul odasında 
gözlem yaparken insanların onun hastalık teşhisinden, tedavisinden, 
onun nurundan, asaletinden yüksek düzeyde memnunlukla 
konuştuklarına tanık oldum. 

O, Allah tarafından insanlar arasında iyi ameller için, onları birçok 
ağır belalardan kurtarmak, insanlara destek olmak için gönderilmiş 
kutsal varlıktır. Bu gerçekten hiçbir bilimsel izaha sığmayan büyük bir 
mucizedir, İlahinin şüphesizliği hanım aracılığıyla halka tespit 
etmesidir. Dünyanın tanınmış tıp alimleri Zarife hanımın sıradışı tıbbi 
bilgisine hayran kalarak onu kabul ederler.  
 

Tıp alanında fevkalade bilimsel bilgiye sahip, erişilmez bir zirvede 
duran, bugün için tıp biliminin zenginliğidir. İnsan patolojisinde olan 
değişiklikleri belirleyerek bilimsel biçimde izah ediyor. Zarife hanım 
yüksek duyguya sahiptir. Özellikle onun hakkında olan her duyguyu 
kolaylıkla hissederek belirliyor. Tanık olduğum bir konuya değinmek 
isterim. O, yanına gelecek kişiyi önceden biliyor ki, kim geliyor ve ne 
amaçla geliyor. Bir kere dedi Yakup bey buraya geliyor. 5 - 10 dakika 
sürmedi geldi. Sonra bir kişinin adını verdi. 10 - 15 dakika içinde gelip 
çıktı. Merak için sordum, nasıl biliyorsunuz. O, gülümseyerek söyledi 
ki, bu adam yaklaşırken düşünüyordu acaba bu kadar yol geldim, 
bulacağımmı, kabuluna gire bileceğimmi? Bu düşünceler bana ulaşır.  

Hatta bir keresinde kendi çalışma odasından çıkıp "Çalışmama neden 
izin vermiyorsunuz? Eğer beklemeyi bilmiyorsunuz, gidin başka zaman 
gelin. Sizin düşünceleriniz beni çalışmama zarar veriyor", diyerek, o adamı 
bulup dedi: "Sizden bahsediyorum, müzisyensiniz. Sırayla kabul ediyorum, 
bekleyin, geçersiniz". 
 

Onun mucizelerini saymakla bitirmek mümkün değildir. Onun 
hayatı baştan sona mucizeler alemidir. O, henüz keşfedilmemiş, tam 
öğrenilmemiş tanrısal varlıktır.  
Onun dışında - sıradan yeteneğini belirlemek için bilim bugün için 

acizdir. O gizemli dünyanın bir sırrıdır. 
 

Şu anda ona karşı büyük ülkelerde geniş ilgi oluştu. Geçenlerde bir 
süre Amerika’nın Houston kentinde faaliyet göstermiş, 
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yine ABD devletine davet almıştı. Başka çıkar için değil, hak ettiği 
unvanı almak için yabancı devletlerden olan davetleri küçümsemiyor. 
Sadece kendi devletinin ilgisini dikkatini görmek isteği bir kez daha 
gösteriyor ki, yine de bu vazgeçilmez insan halkına olan sevgisinin 
karşısında acizdir. Bu devletine olan sadakatin bariz örneği değil mi? 
 
Bir defa Suudi Arabistan’dan gelen dört kişinin hastalıkları olduğu gibi 

söyleyerek, onları şaşırttı. Hatta onlardan en gencinin taş yuttuğunu, 
söylediği zaman hayret ettiler. Gerçekten de teyit ettiler ki, o genç 
çocukken taş yutmuş. 
 
Bu yetenek bizim ülkemizdedir ve bizim Azerbaycan halkımızın 

evladıdır. Onunla gurur duyuyoruz. 
 
Zarife hanımın ister tıp âleminde, gerekse hayatta olan mucizelerinden 

ne kelamla, ne de hepsini akılda tutup kaleme alarak anlatmak mümkün 
değildir. Onun dışında sıradan insan içini sınırsız görmesine kesin teşhis 
tayinine, onun mucizevi, hiçbir ilaç kullanmadan tedavisine kuşku ile 
bakan olursa, bu sadece müşterek olarak kendi varlığına inanmamak gibi 
bir şeydir.  

İnsanın Allah'a inancı onun yaşama, görünmez güçlerin yeryüzünü 
yarattığı, bütün insanlığı idare ettiğine inanmamak demektir. Bu ise her 
insanda dünyaya, Yaratana bakışının bir göstergesidir. Bütün Allah 
kulları fark eder ki, sadece Allah'ın varlığı şüphesizdir. İnsan hayatta 
neye ulaşıyorsa, mutlaka ona güvenle kadir olur. 
 
İnsanın hayatta yarattığı, keşfettiği ne varsa onu da Rabbimizin eli ile 

yapabilir. Allah'ın her insana bir yön, bir kuvvet, bir beceri vererek, 
herkesi bir yönde insanlığın gelişimine yöneltir.  

Güven sayesinde insan tüm evreni keşfedebildiği halde, güvensizlik 
onu hiçe sürüklüyor. Bizim anlayamadığımız, henüz keşfedilmemiş ne 
varsa, bize mucize gibi görünüyor. 
 
Büyük Yaratan bizim için mucize olan ne varsa hikmeti ve kudreti ile 

bizlere anlatmaya yöneltti. Bu da ilahi vergili insanların şahsında bizlere 
armağan ediliyor. 
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Bu aracıların en parlaklarından biri de İlahi kudret verdiği Zarife 
hanımdır. Onun aracılığıyla bize yetmeyen, biz anlamayan varlıkları 
kavramaya çalışıyoruz.  

Uzun yıllar durmadan çalışarak modern bilimin zirvesine yükselmiş 
Zarife hanımının yarattıklarına hayran kesiliyorsa, onu açmaya acizlik 
ediyorsa, demek ki Allah kendi kudretini, ilahiliyini bir daha bizlere 
ulaştırıyor benim varlığım şüphesizdir. Ben istediğim, yarattığım 
çocuğuma istediğim düzeyini armağan edebilirim.  

Tarihe baktığımızda, belli dönemlerde sıradışı insanlar olduğunu 
görürüz. Bunlardan Nostradamus, Vanqanı, Lyu İni, Ju-Nani vs. 
gösterilebilir.  

Unutmamak gerekir ki, tüm dönemlerde Allahü teala böyle sıradan 
insanlar yaratmış ve onların garip, olağanüstü sırlarını hiç kimseye 
açıklamaya izin vermemiştir. Allah'ın seçtiği Peygamberlerden başka, 
olgunluğa ulaştığı biri de sıra dışılık düzeyine göre farklı insanlar da 
yaratmıştır ki, onlardan biri de secde ettiğimiz, açık mucizelerini kaleme 
almak istediğimiz, onun ilahi halka sunmak niyetinde olduğumuz Zarife 
hanımdır. Onun gözlerindeki gizemli sihirli bir alem, ellerindeki şifa 
ocağının ateşi, tatlı dille dertlere derman olması, tükürüğü ile ilaçsız 
yaraları cilalayıp, merhem koyarak dertleri yok etmesi, kendi merhametli, 
kutsal nefesi ile hastalara hayat vermesi, bunların hepsi tam izah edilmeye 
hiç kimsenin gücü yetmeyen gizli alemin nurundan mayalanmak demek 
değil mi? 
 

Zarife hanım ruhsatsız hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir tedavi 
yapmıyor. Bu şunu gösteriyor, bu hanımın mucizeleri ilahi kudreti, 
onun varlığı ile ilgilidir? 
 

Zarife hanımın düşünce ve hayal dünyasında iki alem mevcuttur. 
Yüksek manevi alem ve insanların yaşadığı sıradan bir alem. Tam 44 
yıldır bu harika insan sıra dışı mucizeleri ile insanları sevindiriyor. On 
yıllarca masa arkasında can çürüten, yükselerek halkına hizmet etmeye 
çalışan adamın yıllarca ettiği hizmeti hanım ondan daha yüksek, kısa 
zaman diliminde yerine getiriyor. Sonuç onunla ilgilidir ki, İlahi Zarife 
hanıma daha yüksek, sıra dışı imkan ve kabiliyet bahşetmiştir. O, her 
hastanın tedavisini 
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sıra dışı bir alemde seyrediyor ve büyük Yaratıcıdan yardım diliyor. O, 
gök cisimlerine alışkanlıkla bakıldığında adama öyle geliyor ki, sanki o, 
birisiyle gizlice sohbet ediyor, tavsiye alıyor. O, doğayı çok sever, sanki 
güllerle, çiçeklerle nefes alır. Kalben ince, güzel çiçeklere bağlıdır.  

 
O, hastaları kabul ederken, onların yüreklerinde saklayıp 

söylemedikleri görüşlerini de onlara açıklar ve doğru öğüt veriyor. 
Hassas, iyi kalpli ve güzel duygulara kadir insandır. O, mümin, pak, 
temiz insanları da çok sever ve onların tedavisi, dilekleri daha çabuk 
hasıl oluyor. Onun bir amacı var, o da insanlara kendi yardımı ile ilahi 
gücüne, kuvvetine dayanıp şifa armağan etmektir. 
 
Seyitler soyundan, ulu atalarından ilahi vergi kaynağına sahip olan 

Zarife hanım kutsal şecerenin bugünkü devamcısı, doğrudan icra. 
 
Kadın insanlığın en zarif varlığıdır, diyoruz. O, kadın gibi zarif, ince, 

ferah, insan gibi karşılıksız, anne gibi hassas, şefkatli, evlat gibi 
sorumlu biridir. İnsanların sağlığı için kendi sıhhatini dört duvar içinde 
yaşayarak kaybeder Zarife hanım. 
 
Zarife hanım herkese karşı dikkatli, şefkatli ve sıcaktır. Sadece yalanı 

sevmez. O, hastayla öncelikle tatlı dille konuşarak, sanki onun tedavisinin 
temelini atıyor. İlahi yardımı ile kabul ettiği hastanın hastalığını 
iyileştiriyor. Onun nefesinde kutsallık vardır. O, nefesi ile suyu üfleyerek, 
sanki ondan hasta için merhem hazırlayarak şifa amelini üretiyor. O, 
merhem tükürüğü ile de ağır yaraları cilalayarak şifa verir. 
 
O, İlahiden gelen şifa merhametini de temizlikle yerine getiriyor. Kabul 

ettiği hastalar de temiz ve pak gelmeli ki, o da onları rahatlıkla kabul etsin. 
 
Zarife hanım sırları açılmayan şaşırtıcı bir alem sahibidir. Bunların bir 

çarpıcı örneği de Moskova'da BM Dünya Üniversitesi tarafından 
alınmış Juna adına Uluslararası Akademinin diplomasını almak için 
yapıldığı sınav sırasında elektrik akımına maruz kalmasıdır. Bu akım 
onun dirseğine kadar gitmiş, 
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oradan başka yere geçmemiştir. Bunun tek açıklaması, onun ilahi 
tarafından, görünmez güçler tarafından korunmasıdır. Sınav üyeleri 
büyük hayranlıkla ona tıp aleminin tüm alanlarının bilicisi diplomanı 
vermişler. Buna kadar tıbbın tüm dallarını kapsayan diploma kimseye 
verilmemiştir. 
 
Zarife hanım tıp dünyasında vazgeçilmez bir varlıktır, o halkın 

vazgeçilmez zenginliğidir, kendi halkı ile gurur duyuyor ve hizmetinde 
duruyor. Onu hangi ülkeye davet etseler de, kendi gücünü İlahi gücün 
kendisine bahşettiği tıp alanının fenomeni olduğunu ispat ediyor, yine 
kendi ülkesine dönüyor. Şu anda hanım tekrar ABD devletine davet edildi. 
Bu muhteşem insana biz de ilahiden sağlık, büyük kudret, başarılar dileriz. 
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ALLAH`IN KUDRETİNDEN TEDAVİ İZNİ  

ALMIŞ NADİR KİŞİ 
 

... İnsan karanlık, sırlı bir varlık olmakla beraber, gezegenimizin tek 
yüksek varlığıdır. Bu yüksek varlığın da saklı bir dünyası var. Bu saklı, 
karanlık dünyayı insan kavrayamıyor veya olağandışı bir şey müşahede 
edince, sadece sessizce, mucizedir, deyip geçiyor. Çünkü bu 
mucizelerin mahiyetini göremiyor veya kavrayamıyor. Karanlık ve 
gizemli hayatın ise zaman zaman yaşam da devam ettiğinin şahidi 
oluyoruz. Herkesin kendine özgü bir dünyası var. Gerçekten biz 
öldüğümüzde yok mu oluyoruz? Peki o zaman Cennet, Cehennem, 
kutsal ruhlar nedir? 
 

Demek ki insanlar geçici yaşamıyorlar. Belki onlar da ilahi parçacık. 
Şu veya bu şekilde ömürlerinin ilk aşamasını yeryüzünde yaşayıp, sonra 
ise ebediyete kavuşmak için asıl hayatı sürdürmüşlerdir. Bu, dünya 
tarafından kabul edilen bir gerçektir. Asıl hikmetler de bu gerçeklerden 
başlıyor. 
 

Bazen insan gerçekleri inkar ediyor, yalan konuşuyor, kötü 
amellerle meşgul oluyor. Tanrı bu kötü amellerine göre kullarını 
cezalandırıyor, depremler, fırtınalar, kuraklıklar, seller, tufanlar 
yaratıyor. 
 

Ama her şey Tanrının hükmü ve iradesine bağlıdır. O bir hükmü ile 
olağanüstü çalışmalara imza atmalarını sağlıyor. Bunu şimdi Tanrı ile 
ilişkisi olan, yalnızca Allah'ın isteği ile binlerce mucizevi gerçekleri 
yaratan Zarife Mayılova şifalı elleriyle hastalara sağlık armağan ederek 
doğruluyor. Böylece Allah tekrar tekrar kendi varlığını, hükmünü, neye 
muktedir olmasını kendi sevgili kullarına hatırlatıyor. Onları kötü 
amellerden çekilmeye davet ediyor ve kendi amelleri vasıtasıyla birçok 
sırrı anlatabiliyor.  

Gizemli dünyamızın mucizevi gerçeği olan Zarife hanım Tanrı'dan 
ve kendisinden başka hiç kimseye bilinmeyen gizemli bakışı ve sihirli 
ellerinin mucizesi ile Yüce Tanrıyı severek, itaat ederek insanlara 
hizmet ediyor. 
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Zarife hanımın faaliyeti, insanlara şifa vermesi, hem de Allah'ın 
insanlara olan sevginin tezahürüdür. Zarife fenomeni insani yüceliğin 
ve ilahi şifanın tefsiridir. Allah'ın en değerli, en kutsal, saf kulu, 
kadirşinas insanların ise sevimli dostudur bu şifa perisi.  

Zarife hanım bizim milletin değil, tüm dünyanın şifa perisidir. 
Artık dünyanın birçok ülkelerinde onun mucizesi tanınıyor. 
 

Zarife hanım XX-XXI yüzyılda, hayırsever şahıs, halkına 
beklentisiz hizmet eden, tıp biliminin aynısı, gözle görünmez 
hastalıkların röntgen uzmanı mucizesi insanlara şifa veren bir 
kurtarıcıdır. O, Allah karşısında her gün huzuruna gelenlere karşılıksız 
hizmet eden basit bir müslüman kızıdır. 
 

O zamanın harikasıdır. Kendi kıymetli vaktini sabahtan akşama 
hastalara ithaf ediyor. İlahi vergili Zarife hanımın kutsal ocağı hem de 
güven kaynağıdır. Güven ise saflığın özüdür. Bu kuruma gelenler 
manevi yönden de arınıyor. Zarife hanım hem de kimsesizlerin ve 
fakirlerin manevi dayanağıdır. Kendisi göçmen ömrünün acısını, yurt 
hasretinin ne olduğunu bildiği için, göçmenlere, şehit ailelerine, orduda 
hizmet eden oğullarımıza sürekli yardımlar yapıyor.  

Onun şifalı ellerinden, nurlu gözlerinden size de mutluluk payı 
düşsün. O zaman bu kutsal ve saf insanın gücünü, mucizesini aşikar 
olarak duyarsınız.  

Ezeli dağlar yakışığı sayılan, amelleriyle dilsizi dile getiren, kendi 
doğal gücü sayesinde her kişinin ölçüsünü bilen bir insandır Zarife 
hanım. 
 

Anlayışının doğruluğunu ve titizliğini seyrettiren kadir Allah’ımızın 
ya bahşi, ya vahyi, yahut başka bir ortamda vergisinin nişanlarını insan 
vücudunda gösteren  melek simalı bir insandır Zarife hanım.  

İnsan gönlünü okşamak, onun acısını beraber yaşamak her kişinin işi 
değildir. Zarife hanım kendi nefesi ile motive ve canlandırır. Onun 
nefesinde dirilik ve şefaat duyumları var.  
Şifa meleği olarak adlandırılan bu kadın nefesine daha çok güveniyor. 
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Her zaman "Nefesim hakkı" diyerek kendi gizemli şifa amelini 
meydana getirir. Bu öyle bir akımdır ki, önünü kimse alamaz. Ne davet 
eden var, ne de talep eden. Buraya gelenlerin hepsi kendi derdini alıp 
geliyor. Yağmurda da, rüzgarda da bu kapının önü tıklım tıklım dolu 
oluyor. Ayın, yılın, hangi mevsimi olursa olsun bu melek simalı Allah 
elçisinin başına toplanır buraya gelenler. Onun kapısı şifa kapısıdır. 
Mucizevi şifa kapısı. Büyük Yaratıcının verdiği yetenek bu kapıdadır. 
Bu kapı niyet, dilek kapısıdır.  
. Zarife hanım büsbütün bir mucize, belki de halkımızın güzellikler 

yaratıcısıdır. Onu görünce sanki gizemli, karanlık ve nurlu bir dünya ile 
karşılaşıyorsun. 
 
Zarife hanım çocukluk ve ergenlik dönemlerinden garip olayların içinde 

olmuştur ve bunlardan çok konuşmak, çok yazmak olur. Ancak en ilginç 
olan ise Zarife hanımın bugünkü hayatıdır. Çünkü gerçekten de mucize 
diye açıklanabilir. Karanlık odada insan içini görüp, hastanın vücut 
bölgesinde zedelenmiş organı tespit etmekte, teşhis koymakta, acaba ona 
bilimin hangi idrak edilememiş kanunu yardım ediyor? Yoksa ilahi güçler, 
görünmez yaratıklar yardım ediyor?  

Bazıları onun biyoloji alanına sahip olduğunu iddia etseler de, Zarife 
hanım kendisi bunu kabul etmiyor. Gözlerindeki olağanüstü gücünün 
yardımıyla insanın iç organlarını titizlikle muayene ediyor. Bunu 
çekinmeden söylemek lazımdır ki: Zarife hanım insan vücudunun 
anatomik-fizyolojik yapısını ezbere biliyor. 

Peki acaba modern bilim, insanın gerçekten de röntgen ışını elde 
edebileceğini göz ardı etmiyor mu? Bu sorunun cevabı için hiç de dağa-
taşa düşmek gerekmez. Zarife hanım hakkında yazılan  
"Maddiden maneviye-zulmetten nura" eserine müracaat edelim. Burada 
yazar insan fenomenine az da olsa açıklık getirmeye  
çalışmıştır. Kitabın çoğalması için büyük emeği geçmiş Hakikat hanım 
Kerimova bu kitabı 1998 yılında okuyucuların hizmetine vermiştir. 
 
Güneşten gelen ışınlar insana etki eder, sonuç itibariyle bu kanaate 
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varabiliriz ki, insan Yer ve Güneş'in manyetik alanlarının etkisine maruz 
kalıyor. İnsan iletişim alıcısı olduğu gibi, hem bilgi kaynağıdır. Peki bilim 
için sıradan bir varlık olan insan cisminden ışınlar ayrılıyor mu? 
 
Belli olmuştur ki, biyolojik nesnelerin, ayrıca insan bedeninin hayat 

faaliyeti sayesinde onun etrafında çeşitli alanlar ve ışınımlar oluşuyor. 
Belki Zarife hanımın vücudunun ışınım alanı diğerlerinden daha güçlü, 
daha hassastır. Bilimsel izahlar Zarife hanımda röntgen yeteneğinin 
olduğunu doğrulamıştır. Evet, insan gerçekten mucizedir. O, röntgen 
ışını elde edebilir. 
 
Zarife hanım bu konulara çok girmek istemese de, artık zatı itibariyle 

hayli konulara açıklık getirdi. Acaba, ücra köylerde yol parası bulup 
gelebileceğini bilmeyen nice biçare insanların yeniden hayata 
dönmelerini isteyen yok mudur? 
 
Yani binlerce liraya mal olan cerrahi ameliyatı hiçbir şey ummadan, 

hatta ilaçsız bile tedavi ederek fakir adamları gerçek ölümün 
pençesinden kurtaran bu kurtarıcı insanı savunmak gerek değil mi? O, 
nerede olursa olsun, onsuz da kendi şerefli görevini mutlaka yerine 
getirecek. 
 
Onun karşısında bütün kötüler, kendi menfaatini, ceplerini güdenler 

hiçbir engel olamazlar. Onu Allah tek alt tabaka olan kulları için 
göndermedi. O, bütün insanların şifacısıdır. Ne kadar ki, Zarife hanım 
bizimlerdir, onun şifalı gözlerinden kullanmak gerek değil mi?  

Zarife hanım sadece şifaverici yeteneğine göre değil, sadece 
yedinci imam Museyi-Kazım (s) hazretlerinin varisi, akrabası, 
devamcısı olduğu için yaşamaya kendi eşsiz gücünü birçok Arap 
ülkesinde seferber etmek için davet edildi.  

Ve bir de gözden kaçırmamak gerekir, Zarife hanım, tüm Azerbaycan 
bilimsel kamuoyunun dikkat ve hayranlığını kazanmış tek kişidir. Bunu 
onun şifasını kendi bedenlerinde hissetmiş yüzlerce hastası diyor. Bu 
hastalar bilhassa ülkemizin saygın eğitim merkezlerinin tanınmış 
akademisyen ve profesörleri, hatta tıp çalışanları, 
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Doçent ve bölüm müdürleridir. Siz de olağanüstü çalışmalara imza 
atmış "Röntgen kadın"ın canlı mucizelerini kendi gözlerinizle de 
görebilirsiniz.  

Kadir Allah'ın bahşettiği böyle şaşırtıcı yetenek sahipleri hiç de iyi 
anlaşılmıyor. Bununla birlikte, Zarife hanımın bu inkâr edilemez 
yeteneği birçok diploma ve kararnamelerle, en önemlisi ise onun 
elinden şifa bulan çok sayıda hastaların şükranı ile onaylanıyor. 
 

Kendisinin şifa verme yeteneğini Zarife Hanım Allah’ın ihsanına 
bağlıyor. 
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İNCE DUYGULAR MEKANI 
 

Hayat ince duygular mekânı. Ve fıtraten temiz insanlar yaşama sık 
geliyorlar. Neden? Öyle anlaşılıyor ki, meta fiziki katmanda cereyan 
eden psikoz etkiler laik kutsallık amaçları ile tarihe geçiş yapıyor. 
Biliyoruz ki, Allah'a yakınlık insanı kutsallığa götürüyor. Dünya 
oluştuktan sonra kutsallık Tanrı'nın insanlara bahşettiği en büyük 
yüksek özelliklerden sayılır. Ama bu özelliği herkes elde edebilir. 
Ancak çok az insanlar var ki, Tanrının armağan ettiği nura 
bürünebilirler. Zarife Mayılova da bunlardandır.  
Peki Zarife Hanım hangi sanatın sahibidir? Bu soru çoklarını 

düşündürüyor. Zarife hanımı da yükseklere çekip götüren işte bu 
düşüncelerdir.  

Önceden bir şeyleri görebilmek, bilinmeyen hakkında görüş 
bildirmek, yaşanacak herhangi olayı önceden görmek vs. gibi şaşkınlık 
yaratan durumlara başvurmak hepimizin bile bilmediği bir çalışmadır. 
Ama Zarife Mayılova bizden farklı olarak, tüm bu çalışmaların hepsini 
başarır. Şu anda aklıma gelen ilk düşünce şudur ki, demek o, Tanrının 
kendisine yakın bildiği kuludur. 
 

Boş yere değildir, tıp biliminin en yüksek zirvelerini fethedecek 
başarılı tıp başarıları ile tüm dünyaya nam salmış Amerika’nın görkemli 
alimleri "Röntgen kadın" olarak adlandırılan Zarife Mayılova’yı 
yüzyılın mucizesi düşünüyorlar. Bunun gerçekten böyle olduğunu 
bilenler de, bilmeyenler de var. Sırf yazıp kontrol ettiğimiz kitapta onun 
mucizelerini okuyarak anlayacaksınız. Zarife hanımın bu olağanüstü 
yeteneği Amerika’da, Almanya'da, Türkiye'de, Romanya'da, 
Moskova'da, Arabistan'da vb. birçok devlette uzmanlar tarafından 
derinden analiz edilmiştir. 
 

İffetli, vicdanı ve yüksek kadın adıyla kamuoyunun derin saygı ve 
beğenisini kazanmış Zarife hanım Allah'a bağlı, yüreği kutsallık ateşi 
ile katılaşan bir insandır. Bütün yüksek ve asil insani özellikleri 
kendinde birleştiren Zarife Mayılova’nın hayırseverlik tecessümü 
olgunluk amacına delalettir. O, başladığı yolun ilk adımının sonunda 
büyük başarının ve hayrın durduğunu önceden bilir. Çünkü adımlarını 
atmış Allah'tan hayır diliyor 
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Tanrı ona bir adım atan her kuluna beş adım yaklaşır. Zarife hanımın 

işte Tanrı'ya yakınlığı onu iyilik zirvesine götüren başlıca kriterdir.  
Zarife hanım derin düşünce tarzı, özel kavrama yeteneği, anlayışı, 
kudreti, manevi zenginliğiyle halkının saygısını kazanmıştır.Asıl insani 
nitelikler insanın işte dayanıklı, deyanetli, metin olması ile kendini 
tezahür eder. 
 
Zarife hanım becerikli, çalışkan, insani hassasiyetini kimseden 
esirgemeyen birisidir. Doğayı sever, fıtraten temizdir. O, insanlık 
denilen yüce zirveyi helal uğraşı ile fethetti. Belki de bu yüzden o, 
hayata iyimser, tükenmez yaşam aşkı ve sevgi ile yaklaşır. 
 
O, asil Azerbaycan hanımına özgü yüksek nitelikleri kendisinde 
toplamış. 
 
Onun insanlığı hayırseverliği, şefkatin zirvesidir. 
 
Onun siması sadelik, asaleti yansıtır. 
 
Zarife Mayilova Allah’ın hikmetine nail olduğu için hep, yükseliyor. O 
Tanrı kulu, insanlığa sarraf hassasiyeti ile yaklaşan Zerife hanımın 
hakkında söylenmiş fikir ve görüşler, onun karakter çizgilerini geniş bir 
yayılmıştır. 
 
Temiz insanlar her zaman vücuda gıda aramaktan çok, ruha gıda 
aramaya çalışırlar. Çünkü manevi zenginlik maddi zenginliği hep 
gölgede tutarak kendisinin ebedi olduğuna, onu yaradana, onu dünyaya 
getirenlere, onun doğru yol seçmesinde yön verenlere, ona ilim 
öğretenlere ve genel olarak onu çevreleyen, onun gibi olanlara saygı 
duymak, saygı göstermeye sevk eden en önemli faktördür . 
 
Temiz amel sahibi, maneviyatı zengin olan insanlardandır Zerife 
Mayilova. 
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SAMİMİYETİN VE MERTLİĞİN  

SEMBOLU 
 

Azerbaycan halkının insanlığa bahşettiği büyük biri saydığımız 
Zarife Mayilov hakkında fikir söylememek ne kadar zor ve sorumlu 
olsa da, yazmamak büyük bir kabahattir. 
 

Zarife hanımın maksadı, faaliyet amacı ve arzusu Tanrının ona 
verdiği güçle halkının sağlığının hizmetinde olmaktır. 
 

O, Azerbaycan halkının her bir temsilcisini kendisine yakın bilir, 
kendi aile üyeleri gibi karşılar. Samimiyetiyle kazandığı muhabbetin ise 
hesabı yoktur. Zarife Mayilov yurt dışında büyük başarılar kazanmıştır. 
 

Zarife hanımı Almanya'da olduğu sürede Azerbaycan'da yaşayan 
hastalarının aramaları, Zarife severlerin çağrısı, vatana olan aşkı, vatana 
dönmesinin en başlıca nedenidir. 
 

Tıbbın geçtiği gelişme yolunu analiz ettikçe açıkça demeli ki, Zarife 
Mayılovan'ın dönemi tarihimizin unutulmaz bir aşamasıdır. Onun 
hizmetleri sadece ülkemizde değil, Azerbaycanın sınırlarının çok çok 
uzaklarda da yüksek değerlendirilir. 
 

Şüphesiz neredeyse dünya çapında tek Röntgen kadın işte bizim 
halkın kızı Zarife Mayılovadır. Zarife isimli bir zirve var ki, o dünyanın 
her yerinden görünür. Onun dünyaya gelişi. Tanrı tarafından 
gönderilmiş kurtarıcının gelişidir. Zarife hanımın büyüklüğü onun adil 
olmasıdır. - Sivil toplumda kendini doğrulamak için çektiği bin bir cefa 
ise onun kader yolu, ömür yoludur. 
 

Evet, Zarife Mayilov tam 44 yıldır gece gündüz, dört duvar arasında 
yorulmadan insanların sağlığı uğruna hayatını mum gibi eriterek feda 
ediyor, umutsuzlara umut verir, çaresizlerin dertlerine çare olur. 
 

Genellikle, tıp tarihine bakarsak, görürüz ki, halk arasında her 
zaman, lokmanlar, tabipler olurmuş ve bu gün de var. 
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Zarife hanımın faaliyetlerine isim vermeye ise kelimenin gücü 
yetmiyor. 
 
Kimi onu tabip, kimi lokman, kimi ise âlim adlandırır. Ben ise diyorum 
ki, Zarife hanım Allah Teâlâ'nın bize verdiği melek, fedakâr anne, 
gayretli Azerbaycan kadınıdır. 
 
Kutsal Museyi-Kazım Ağa ocağının iyi takipçisi, tıp biliminin tüm 
sırlarını, hatta bilime bilinmeyen alanlarını bilen, akademik bilgiye 
sahip Zarife hanım Mayilov mucizevi etkinliği ile dünya alimlerini dahi 
hayrette bırakmıştır. O, bugün de bilimin kabul etmeye zorlandığı 
teşhisleri birkaç saniyeye doğru tanımlıyor. 
 
Azerbaycan'ın en güzel köşelerinden biri olan Kelbecer toprağında 
dünyaya gelmiş, çaresi olmayan dertlere deva olan İstisuyu gibi tek, ne 
sıcaktan eriyen, ne soğuktan donan civasi gibi ünü her yere yayılan, ala 
göller gibi dibi görünmeyen, Terterin suyu gibi dalgalı ve coşkun, sakin ve 
kendinden emin bir insandır  
Zarife Mayilov. 
 
O ise bütün oluşmuş varlıkların güvenidir. Bize anlaşılmayan tüm 
olayları harika adlandırıyoruz. 
 
Zarife hanımın gözündeki röntgen ışınlarına, ellerindeki olağanüstü şifa 
vericiliğe güvenle onun kabulüne gelip, ondan himmet diliyorlar. Belki 
de bu kimse inanmaya, ama gerçek karşısında her şey acizdir. 
 
Tüm insanlık başka dine kulluk etse de, Allah'ın varlığına asla şüphe 
etmezler. Allah'a inanç da insana ait bir özelliktir. İnsanın kendi 
yaradılışına olan güveni de ilahi bir varlık olan, görünmez Allah'la 
bağlıdır. 
 
Allah'ın yarattığı tüm insanları Zarife hanım tedavi edebilir. 
 
Zarife hanım mütevazilikten ve cömertlikten reklamı, promosyonu 
sevmiyor. Zamanın amansız etkilenen ne kadar kimsesiz aileler, evlat 
yitirmiş anneler, yurdundan yerinden göçen göçmenler, kimsesiz 
çocuklar onun nevazişinden, sevgisinden teselli bulurlar. Yaptığı maddi 
yardımların hiçbirinin basın sayfasında olmasına razı gelmemiş. "Bir 
elin verdiğini öteki 
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el bilmemelidir” demiştir. Zarife hanım izin vermese de, ben duyduğum 
ve şahit olduğumu yazmadan duramam.  

Geçenlerde Kelbecerden göç ettirilmiş, yurt özlemi ile boğulan iki 
gencin düğün masrafını çekip onların mutlu aile kurmasında yardımcı 
olmuş, imkansız, eli sıkışık bir ailenin iki çocuğunun eğitim aldığı 
sürede ödeyeceği eğitim ücretini üstlenmiştir. Yüzlerce ailelere velilik 
ediyor.  

Umudunu kaybetmiş, elsiz-ayaksız, imkânsız hastaların tek umut 
yeridir Zarife hanım. Onun kendi milletine, halkının temsilcilerine 
yaptıklarını yazmakla bitirmek olmaz. Biz, bir deryadan damla örnek 
verdik. 
 
İmkansız hastaların şifa perisi Zarife hanım bizim milletin gururudur. 
Onun iyi yaptıklarını görüp, görmezden gelmek ise en azından 
insafsızlıktır.  
Unutmamalıyız ki, Zarife hanım, milletin dayanağıdır. 

Bunların hepsi gerçek günümüze ayak uyduramayan, maddi 
imkansızlıklar çeken insanları çok fazla ilgilendiriyor. Bugün ise 
şimdiki durumda çoğu ailelerin önemli sorununa dönüşüyor. 
 
Sadece maddiyat için çalışan hekimlerimiz az değil. İşte bu yüzden de 
hastanın hekime olan güveni azalır ve böyle ümitsiz kalan hastalar 
Zarife hanımın şifalı ellerine umut bağlar ve ihtiyaç duyarlar. Böyle 
hastaların arasında nice doktora, âlime, hatta akademisyenlere 
rastlıyoruz. 
 
Doktorlar sadece kendi mesleğine ait hastalıkları tedavi ederken, Zarife 
hanım tüm hastalıkları tedavi eder. 
 
Allah'ın bahşettiği olağanüstü insanın kadrini bilmemek ise çok büyük 
günahtır. 
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ZAMANIMIZIN MUCİZESİ 

 
Biliyoruz ki, Allah'a yakınlık insanı kutsallığa götürüyor. Dünya 

yaratıldığından beri kutsallık Tanrının insanlara bahşettiği en büyük 
yüksek özelliklerden sayılır. Fakat bu özelliği herkes elde edemiyor... 
 

Ancak az insan var ki, Tanrı'nın verdiği aydınlığa bürüne bilirler. 
İşte Zarife Mayilov da bunlardandır. 
 

Zarife hanımın manevi kemaliyatının Allah'tan gelen yüce bir teminat 
olduğunu söylememek imkansızdır. Bu yol Zarife hanımın şifalı 
ellerinden, olağanüstü röntgen gözlerinden geçer. Doğru teşhis koyup, 
karanlıkta insan içini gözle görmek sadece ona aittir. Onun hakkında 
konuşmakla, yazmakla yetinmek mümkün değildir. Onda olan güçlü 
duyum yeteneği duvarın arkasından, hatta çok uzaklarda yaşanan olayı 
duyup, net bilgi vermesi ondan başka bir kimseye ait değildir. O, insanı 
röntgen yaparken bile ne düşündüğünü bilir, adeta insanı okur. Hiçbir 
araştırma çerçevesine sığmayan, şimdiye kadar oluşmuş olağanüstü 
mucizevi insanlardan seçilir Zarife Mayilov. O, dünya çapında tanınan bir 
Azeri hanımıdır. Bizim halkımız onunla iftihar etmelidir. 
 

Kutsal kitaplarda Allah diyor ki, ben kendi ruhumdan insanların 
üzerine dökeceğim, onlar peygamberlik, öğretmenlik, (iyi anlamda) 
müneccimlik edecekler. İşte bu insanlardandır Zarife hanım. 
Karşısındaki insanın yüzüne bakıp anlayanlar gibi hangi durumların 
cereyan ettiğini bilen bir insandır. Bazı toplum temsilcilerine ulaştıralım 
ki, Zarife Mayilov bakıcı değil, ne de cadı değil. Hiç kimsenin falına da 
bakmıyor. En önemlisi kimseye söylemiyor ki, seni müptela olduğun 
hastalıklardan sağaltırım. Çünkü iyi bilir ki, insanı düştüğü durumdan 
sadece Allah tam olarak kurtarabilir... Fakat onun hissetme yeteneği, 
içteki eksikliği göre ve duyabilmesi onun gerçek manada Allah'a 
yakınlığını ispatlıyor. 
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O, tedavi edeceği hastayı  kabul ediyor. Allah'ın izniyle şifasını alan her 
hasta da onun elinin, nefesinin gücünü görüyor.  
İşte Zarife Mayilov gibi insanlar kalplerinin büyüklüğü, derin düşünce 
tarzları, özel anlama yeteneği, anlayış kudretleri pahasına manevi 
zenginliğe kavuşuyorlar ve halkın saygısını kazanıyorlar. İnsani nitelikler 
insanın dayanıklı, metin olması ile kendini tezahür ediyor. 
 
Zarife hanım becerikli, emek seven, çalışkan, kendisinin fazıl insan 
özelliklerini kimseden esirgemiyor. Doğayı sever, fıtraten temiz bir 
insandır. Uykusuz gecelerde, hastaların sağlığı için ruhsatta saatlerce 
olması, onun melekleri ile konuşmaları en büyük özelliklerindendir. 
Belki bu birçoklarına imkânsız gibi görünebilir, ama bu bir gerçektir. 
Galiba, bu nedenle, o, hayata iyimserlikle, tükenmez yaşam aşkı, sevgi 
ile yaklaşır. O, insani nitelikleri içeren birisidir. Onun insanlığı 
hayırseverliğinin, şefkatin zirvesidir. O, iffet, sadelik ve asalet timsalidir 
 
Zarife Mayilova Allah’ın hikmetine nail olduğu için hep yükseliyor. 
Dolayısıyla zaman tedbirli ve ihtiyatlı bir insan olarak onu dikkatte 
barındırıyor. Zarife hanımda olan ruhsal bağlılığı onun 
iyileştirdiklerinin sonucu olarak karakterize edenler de az değil. 
 
Tanrının sevimli kulu, insanlığa sarraf hassasiyeti ile yaklaşan Zarife 
hanımın hakkında söylenmiş fikir ve görüşler, onun karakter çizgilerini 
çok geniş bir kitleye götürüyor. 
 
XX-XXI yüzyılın ve modern günümüzün en büyük mucizesi sayılan 
Zarife Hanım, kendisinin sırlı sihirli dünyası ile insanlığı hayretler 
içinde bırakmaktadır. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş ilahi bir 
güce sahip olan bu büyük insanın, röntgen gözleri, şifalı elleri, her gün 
nice insana şifa verir. Tıp biliminin her türlü cihazlarının yardımı ile 
teşhis koyabilir, bilmediği hastalıklara bir kez gözle bakmakla teşhis 
belirlemek, her hastalığı kısa bir 
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zamanda tedavi etmek belki de, çoklarına efsane gibi görünebilir. Fakat 
bu böyledir. Gerçek karşısında herkes acizdir. Onun sağlığa 
kavuşturduğu hastaların sayısını yazmaya ne kalem yeter, ne de söz. 
Onun hakkında ne kadar kitaplar yazılırsa da sonu gelmez. O tükenmez, 
bir yetenektir ki,  varlığı  ile  hayat  kurtarıcı  melek  karakterinin  
yaratıcısıdır. O, eşi benzeri olmayan bir fenomendir. 
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"RÖNTGEN KADIN” MUCİZELER YARATMAYA  
DEVAM EDİYOR 

 
Yüce Tanrı'nın şaheseri sayılan, olumuyla-ölümünün, gelişiyle 

gidişinin arası kaş ile göz kadar yakın olan insanların yarattıklarıyla 
yerleşen, güzelleşen dünyada ne kadar sırlar, ne kadar mucizeler varmış, 
İlahi sırlarla, sihirlerle dolu dünyamızda giz, büyü, mucize sayılan 
âdemoğlu her zaman oldu. Fakat bu insanlar, dediğimiz gibi, her zaman 
değil, elli yılda, yüz yılda, belki de iki yüz yılda bir olmuş, belki de bu 
yüzden sır, harika sayılmışlardır bu dünyada. 
 

Bu sihirli-gizemli mucizelerle dolu dünyamızda dünya kadar sırlı 
olan, kalbi, gözü, mucizeler adası, sırlar dünyası sayılan bir insan, bir 
âdemoğlu da var ve o, hiç de bizden uzaklarda değil, Azerbaycanımızda 
doğmuş, bizim kendi içimizdedir. 
 

O, kalbi, gözleri sırla dolu, dünya içinde dünya bildiğimiz 
Azerbaycan’ımızın cennet köşelerinden biri olan, kendisi de 
mucizelerle, sırlarla dolu olan Ulu Kelbecer toprağının Azerbaycan'a, 
bugün ise, tüm dünyaya armağan ettiği, soylu bir kadın, hem de güzel 
bir anne, abla olan, herkesin, bugün tüm dünyanın tanıdığı, yüce tuttuğu 
"Röntgen -Zarife" hanımdır. 
 

"Röntgen kadın" Zarife Mayilov doğuştan olağanüstü tıbbi yeteneğe 
sahiptir. Hiçbir modern tıbbi cihazları, analizleri kullanmadan net teşhis 
tanımlıyor. İğne, ilaç kullanmadan tedavi ediyor. Sıra dışı harikalarla 
devam ediyor. Yanlış ameliyat sonucu zarar verilmiş kemiğin yerinde 
yeniden kemik oluşumunda, ciddi yanık alarak iyileşmesi mümkün 
olmayan hastaların hayata döndürülmesinde, kaza sonucu bir ayağında 
kısalma oluşan kişilerin bu hastalığın giderilmesinde, sayısız miktarda 
kısırlığın iyileştirilmesinde, yayılmamış kanserin, böbrek, kalp, 
karaciğer hastalıklarının tedavisinde, fibroma, kist, mide-bağırsak, 
beyin, pankreas vb. hastalıkların iyileşmesini sağlamada olağanüstü 
yöntemler kullanıyor. İnsanın anatomik-fizyolojik yapılışını detaylı 
olarak bilir. Geniş entellektüelliğe, yüksek tefekküre, 
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eğitimli konuşma kültürüne, şaşırtıcı tıbbi bilgilere sahiptir. Sıra dışı 
doğuştan yetenek, modern tababetin seçkin temsilcileri tarafından kabul 
edilerek onaylanmıştır. 
 
Hiçbir araştırma çerçevesine sığmayan, şimdiye kadar oluşmuş 
olağanüstü, mucizevi insanlardan seçilen Azerbaycan evladı birçok 
yabancı devletlerde tanınarak çalışmak için aldığı teklifleri geri 
çevirerek sadece kendi devleti, halkı için çalışmayı, şan şöhretten üstün 
bilen Zarife Mayilova, aydınlar toplumunun üyesi, Cumhuriyetin fahri 
aydınıdır. 
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II BÖLÜM 
 

IŞIK GÜNEŞİN ZEKÂSINDAN DOĞAR, İN-  
SAN ZEKÂSI İSE ONUN DEVAMIDIR. 
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LETARJİK UYKUNUN  
BAŞLAMASI 

 
Çok nadir durumlarda duyduğumuz letarji uykusu olarak bilinen 

hastalığın nedeni bugüne kadar sır. Letarji uykusu insan vücudunun 
uykuya benzer, hareketsiz durumda olması, dışardan müdahalelere 
cevap vermemesi, net muayene sırasında bile anlaşılamayan, yaşam 
fonksiyonlarının tam kaybolması ile görülen haldir. İnsanın derisi 
solgunlaşır, soğuk olur, yüz çizgileri keskinleşir, göz bebekleri ışığa 
tepki vermez. Bu durumda insan bayılır ve belirsiz bir süre boyunca 
uyur. Nefesini ve nabzını özel tıbbi ekipman olmadan tespit etmek 
mümkün olmaz. Letarji uykusu birkaç saatten birkaç haftaya kadar, 
hatta aylar yıllarca devam eder. 
 

Letarji terimi Encaphilitis Lethargica teşhisinden alınıp, anlamı baş 
beynin enfeksiyonu sonucu oluşan halsizlik demektir. 
 

Tıp biliminin araştırmasını öncelikli göz önüne alarak anlatırsak, 
güçlü beyin sarsıntısından veya ciddi ağrılar sonucu aniden başlar. Bu 
durum sağlıklı kişilerde de rastlanabilir. Bilimsel araştırmaya göre 
Letarji uykuya daha çok sinirli genç kadınlar maruz kalırlar. 
 

Bu tür durumlarda eski zamanlarda insanın nefes alıp almadığını 
belirlemek için dudaklarına ayna yaklaştırılırdı. Açıktır ki, bu her 
zaman sonuç vermiyordu. 
 

Guinness rekorlar kitabına düşmüş, resmi belirtilen en uzun letarji 
uykusu olayı 1954 yılında Nadejda Artyomovna Lebedina (1920 
doğumlu) ile gerçekleşmiştir. Nadejda eşi ile yaptığı büyük tartışmadan 
sonra geçirdiği sinir krizi sonunda 20 yıllık uykuya dalmış ve ancak 
1974 yılında ayılmıştır. Hekimler onun tam sağlıklı olduğunu beyan 
etmişlerdir. 
 

Belli varsayımlar olmasına rağmen, letarjinin nedenleri ve tedavisi 
tıbba tam açık değildir. Ayrıca uyanmanın ne zaman olacağını da 
tahmin etmek imkânsızdır. 
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Tıpta, karbon monoksit gazından, büyük kan kaybından, histeri 
nöbetlerinden, kendinden geçme sonrası letarji uykusuna düşme halleri 
kaydedilir. Uyuyan insanlardaki yaşlanma mekanizması gecikir. 20 yıl 
uyku sırasında bile, görünüşte insan değişmiyor, ama uyandıktan sonra 
2-3 yıl içinde kendi biyolojik yaşını onarır. Uyananlardan birçoğu beyan 
etmişlerdir ki, parmaklarını hareket ettirme güçleri olmamasına rağmen 
uykuda iken çevrede olup biten her şeyi hissetmiş ve duymuşlardır. 
 

Geçmişte letarji uykusunda olanları ölmüş olarak algılayıp defin 
ederlerdi. Şu anda böyle olaylar istisnadır. Letarji uykusu olduğuna dair en 
ufak bir şüphe bile olursa o kişi hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden 
geçiriliyor. Özellikle, elektrokardiyogram ve elektrojen sefalogram. Bu 
incelemeler beynin ve kalbin en zayıf performans belirtilerini anlamayı 
sağlar. 
 

Letarjinin bilimde anlaşılmayan nedenlerinden biri de, uykudan 
kalktıktan sonra olağanüstü özelliklere sahip olarak, insanın 
vücudundaki hastalıkları görmek ve onu tedavi etmek yeteneğine sahip 
olmaktır. Bu yetenek kimindir? Allah'ın izni ile farklı zamanlarda 3 kez 
letarji uykusuna giren, her ayıldıktan sonra olağanüstü beceriyle 
insanların hastalık ve tedavilerini ilaçlara başvurmadan tedavi etme 
yetisine sahip olan Zarife Yakup kızı Mayılova’dır. Onun letarji uykusu 
sırasında aldığı bilgileri, belki biz insanlar, o benzersiz doğuştan 
yeteneği araştırma karşısında acizlik çekeceğiz. Ama gelin bunu itiraf 
edelim ki, Fenomen Zarife Hanım'a armağan edilen sıra dışı becerisinin 
karşısında, kim olursa olsun herkes boyun eğmelidir. Onun 
yeteneklerini bilim, halk ve insanlık için gerekli şekilde kullanmak, 
ondan yararlanmak gerekir. Belki sonra artık çok geç olabilir. Gelin onu 
tanımak için acele edin. Ona karşı atılabilecek adımların geç atılmasını 
tarih bir zamanlar ne bize, ne de size bağışlar. 
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UYKUNUN SIRLARI 

 
Uyku beynin faaliyet oranının en düşük seviyeye inmesi ve çevreye 

olan tepkilerin azalması eşliğinde gerçekleşen doğal fizyolojik bir 
süreçtir. Bu süreç tüm canlılara aittir  

Bütün canlı varlıklar kendi güçlerini yenilemek ve yaşam faaliyetlerini 
sürdürmek için dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Ve bu zorunlu dinlenme 
onların ayağına gelir. Uykudan iyi bir dinlenme olabilir mi? İnsana 
istem dışı gelen o zorunlu dinlenme onun tüm cismi ve zihinsel 
faaliyetlerini durdurur. 
 

Uykunun sırrı yüzyıllardır insanlığı heyecanlandırmıştır. Şimdiye 
kadar renkli, siyah ve beyaz, güzel ve çirkin, realist ve mistik, korkunç 
ve sevecen, geçmiş, bugün ve gelecek hakkında gizemli görüntülerin 
açılmamış doğası alimler, mistikler, psikologlar, görücüler, 
ekstrasensler tarafından farklı şekilde anlatılmıştır. 
 

Eski zamanlarda uyku ikinci gerçeklik, başka ruhların tezahürü gibi 
adlandırılmış, rüyalarda günlük hayatın bulmacalarına cevap aranıp, ulu 
babaların işmarlarının, geçmiş yaşamın sırlarının şifresi açılmıştır. Fakat en 
önemlisi, daima rüyalarda geleceğin önceden haber verilmesi aranmıştır. 
En eski rüya tabirleri kitabının yaşı bin yıldan fazladır. Bu güne kadar 
çeşitli yüzyıllardan, ülke ve uygarlıklardan bize Nostradamus'un (M.S  
XVI asra), Miss Hassen’in ve David Loff’un rüya tabirleri kitapları, 
ünlü psikiyatrist Sigmund Freud'un, gelecekten haber veren Bulgar  
Vanqa’nın (XX yüzyıl) ve nihayet bugün en popüler olan Miller'ın rüya 
tabirleri kitabı bize kadar ulaşmıştır .. 
 

Rüyaların yorumlanması, halk inançları, örneğin hava ile bağlantılı 
oluyor. Öyle ki, yağmurlu gecede rüya görmek ulu babaların manevi 
mirası ile bağlanır. Aydın gecede görülen rüya ise tedavi, hastalıktan 
iyileşmek demek olabilir. Doğulan evde görülen rüya çoğu zaman yerli 
ve yakınlarla, yabancı evde rüya gören kendisi ile bağlı olur. Ayrıca, 
eskiden düşünürdüler ki, 
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evinden uzakta olurken insan olabilecekleri uykuda görebiliyor. Bu 
konuda Freud defalarca yazdı. Bu gün 21. yüzyılın başlarında, 
psikanalizin yaratıcıları bu sonuca gelmişler ki, onların görmelerinde 
gerçeklik vardır. Biraz geleceğe bakarsak, tahmin edebiliriz ki, yeni 
neslin temsilcilerinin rüya tabirleri kitabında tamamen yeni kelimeler 
meydana çıkabilir. Bunu zaman gösterecek, belki, biz ne zamansa bugün 
bize gizemli görünen bu söz rezervlerine gelecekte rüya tabiri 
kitaplarında rastlayacağız. 
 
Uyku ile ilgili destan ve nağıllarımıza dair çoklu gerçekler var. Kendisi 
de bu tür geleneklerin tarihi kökleri Türk folklorunun en eski 
örneklerinden beslenir. 
 
Anıta çevrilmiş büyük tarihi-kültürel, edebi ve felsefi değeri olan "Dede 
Korkut" kitabındaki ikinci boyda gösterilir ki, avda olan Kazan Han 
uykuda parmağını kanlar içinde görüyor. Aynı boyda Karaca Çoban 
yatıp kâbus görüyor, tepe gibi taş topluyor. Uyku geç tez düz çıkıyor. 
Gerçekten kötü olay meydana geldiğinde, kahraman uykuda gördüğü 
kişi ile karşılaşır. Böylece, görülen rüyalar genelde gerçekleşir ve gerçek 
olur.  

Ortaya şu soru çıkıyor: Rüya görmenin gerçek psikoz-fizyolojik esası 
var mı? 
 
Genel olarak, rüya görmek nedir ve hayalde görülen öykünün sonradan 
gerçekleşmesi ne kadar mümkündür? 
 
Mevcut bilimsel değerlendirmelere dayalı olarak diyebiliriz ki, uyku 
doğal bir süreçtir, organizmanın zorunlu ihtiyacını gidermek için 
kapanmasıdır, bizim niyet ve maksatlarımıza bağlı değildir. 
 
Uyku ve rüya görmek fizyolojik bir süreçtir ve çeşitli nedenleri vardır. 
İnsan uyurken organizma ile dış ortam arasında bağlantı, hemen kesilir, 
yani insan dış ortamın etkisine bilinçli hızda tepki veremez. Çünkü insan 
beyni bekleme durumuna geçiyor, özellikle de beyin kabuğunun, yani 
bilinçli faaliyet merkezlerinin bekleme haline geçmesi organizmayla 
çevre arasındaki ilişkiyi kesmiş oluyor. Fakat uyku sırasında beynin 
sinir 
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hücrelerinin hepsi birden faaliyetlerini durdurmaz. Uyku ve rüya görme 
sürecinde sadece beynin önündeki sinir hücrelerinin faaliyetleri ile 
bilinçaltı merkezlerdeki sinir hücrelerinin faaliyetleri arasındaki ilişki 
zayıflıyor, hatta bir kısmı faaliyetlerini engellediği, zayıflattığı halde 
diğerleri güçlendiriyor. Bu yüzden de yatmış kişide bilinçaltı 
merkezlerdeki sinir hücrelerinin etkinliğinin güçlenmesi sayesinde bazı 
karakterler, manzaralar canlanır ki, bu da rüya metninin esas içeriğini 
oluşturmaktadır. Demek ki, rüya görmek daha çok bilinçaltı merkezlerin 
faaliyetleri ile ilgilidir. Bu merkezlerin faaliyetleri de insanın hayatına, 
davranışına ciddi etkisi vardır. 
 
Uyku görme olgularının eski tarihleri ve bunun etkisi, gerçek olması 
meseleleri zaman zaman filozofların ilgisini çekmiştir, her halkın uyku 
görme ile ilgili rüya tabirleri sistemi oluşmuştur. Dünyanın bazı küçük 
halklarına göre rüyada görülen gerçek oluyordu. Ta eski zamanlarda, 
milattan ikinci yüzyıllarda Yunan yazarı Efeslin Armellidor önce rüya 
görmelere ait sözlük tasarladı. Sonraları görmenin imgeler sistemi 
oluşmuş, Heraklitos, Demokritos, Sokrat, Platon ve Aristoteles uyku 
hakkında değerli fikirler söylemişlerdi. 
 
Antik dönemin ünlü düşünürü Aristo uyku sorununa değinmiş, "Uyku 
hakkında", "Rüya tabirleri hakkında" adlı eserlerini yazmıştır. 
Aristoteles’e göre, rüyada görülen imgeler bizim duyu organlarımızın 
faaliyetinin sonucudur. 
 
Tibet tababetine dair bilgilerin toplamı “Yudis” de "Dört ana" adlı 
eserde rüyaların sağlığa etkisi ve uyku görmenin tanısal rolü kabul 
edilmiştir. 
 
Kitapta rüya görmenin altı nedeni bulunmaktadır: Rüyada hayatta 
görülenler görünür, duyulanlar duyulur, yapmak istediklerimiz 
hissedilir... 
 
Tüm söylenenler de bir ortak noktavar: Uyku organizma için besin 
kadar hiç de az önemli olmayan hayati bir talep. 
 
İnsan olağanüstü koşullarda, uykusuz iki hafta kalabilir. Uyku, rüya 
görme doğal fizyolojik olaydır, rüya görmenin 
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bilimsel izahı da eskiden beri alimleri ilgilendirmiştir. Rüya görmenin 
sonradan başa gelecek olaylara bağlılığı fazladır. Öyle ki, rüya bir tür 
gelecek olayların hayali, psikolojik, tahmini görüntüsüdür. Uyku 
davranış uyumak şeklinde devam eden fizyolojik durumdur. Bu zaman 
beyin, şuur tamamen, ya da kısmen faaliyette kalıyor. Bir takım 
fizyolojik süreçler zayıflıyor ve vücut dinleniyor. Uyku sözünün özü 
manalıdır ve burada rüya görme özel bir yere sahiptir. Bu zaman insan 
rüya görür, yani uykuda iken çeşitli olaylar, suretler vb. görür. Bazen bu 
rüyalar gerçek olur, yani uykuda görülen olay hayatta gerçekleşir. Buna 
halk arasında rüyanın gerçek olması diyorlar. 
 
Yani, uykuya dalma, rüya görme ve rüyanın gerçek olması birbiriyle 
bağlı fizyolojik bir süreçtir. 
 
Tarihi olgular rüyanın, uykunun insan hayatında rolünü açıklamışlardır. 
Danimarkalı bilim adamı Niels Bohr atomun parçalanması üzerinde 
uzun zamandır çalışıyordu. Fakat çalışmalar bir sonuç vermiyordu. Bir 
gece iş masasında uykuya dalan âlim bir rüya görüyor. Bir demet ışık 
ışınları evrende birbiriyle el ele tutuşarak ahenkli bir dansa başlıyor. 
Bundan sonuç çıkaran âlim atom çekirdeğindeki parçacıkların birbiri ile 
nasıl birleştiğini anlıyor ve çekirdeğin parçalanabileceği kanaatine 
varıyor. 
 
Genel olarak, rüyalarla ilgili olguların, araştırmaların çalışmaları 
gösteriyor ki, rüyalar deneylerle doğrulanır. Rüyalar gelecekten haber 
verir, büyük keşifler için insanlık rüyalara borçludur. Rüya hakkında 
satırları kaleme almaya amacımız var. 
 
Zarife Mayılova’nın birkaç kez letarji uykusuna dalması ve her 
seferinde de kalktıktan sonra daha geniş görme yeteneğinin, ilminin, 
bilgisinin artması insanlara verdiği şifaların yaratılışı, bence, onun 
uykusuna bağlıdır. 18 günlük letarji uykusundan sonra Zarife Mayilova 
insan vücudunun anatomik- fiziolojiyasını tam derinlikle beynine kazır. 
Aynı zamanda, Zarife hanımın yanında bulunan birkaç hastasından 
aldığımız mülakat göstermektedir ki, onu tanımayan, onun hakkında 
anlayışı olmayan insanların birçoğuna uykuda Zarife hanıma başvuru 
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etmelerini ve onun elinden şifa bulacaklarını söylenmiştir. Bu da uyku 
ile ilgili olan olgulardan biridir. Derin İlahi uykusuyla dünyanın 
karşısına çıkacak bir olgudur Zarife Mayilova. 
 
O, kendisine has duyularıyla, insanları hayrette bırakacak derecede görme, 
duyma, hissetme yetisine sahiptir. Zarife hanım ruhsat verildiği zaman 
gördüğü rüyaları sadece annesine nakletmiştir. Ondan başka kimse bu 
rüyalar hakkında hiçbir şey bilmiyor ve bilmeyecektir. Bu kutsal uyku 
bizim için hep aşılmaz bir sınır, bilinmez sır olarak kalacak. 
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RUHUMUZ VE RÜYA TABİRLERİMİZ 
 
 

Azerbaycan halkı diğer birçok halklar gibi eski zamanlardan beri 
rüya görmeye, rüya tabirlerine inanmış, rüyalara çok büyük önem 
vermiştir. Eski zamanlarda hatta saraylarda rüyaları yorumlayan, 
yıldızların dilinden konuşan müneccimler olmuştur. Rüyaların sırlarını 
açan ihtiyarlar, yaşlılar olmuşlardır. 
 

İnsanlar kendi hayatlarında neyin, hangi olayların olacağını rüyaları 
yorumlamakla öğrenmek istemişlerdir. Aslında doğru hareket 
etmişlerdir. Hâlâ rüyalara kayıtsızlıkla yaklaşmak kendine karşı 
duyarsız olmak değil midir? 
 

Bilim adamları rüya görmeyi fizyolojik süreç olarak adlandırır ve onu 
sağ ve sol beyin yarım kürelerinin çalışması ile bağlar. Açıklama, suret, 
canlı levhalar sağ yarımkürenin ve sol yarımkürenin faaliyetleri ile ilgilidir. 
 

Bana öyle geliyor ki, rüya görmek sonuçtur. Onun sebebi ise 
gizemli bir dünya ile ilgilidir. Peki, biz ne sebeple rüya görüyoruz? Bu 
ruhumuzun diğer alemlerle ilişkisi mi? 
 

Ulu tanrı 124 bin Peygamberimizi büyük mucizelerle müjdeledi. İsa  
(as), Musa (as), Süleyman (as), Muhammed (as), Yusuf (as) ve 
diğerlerine ilahi mucizeler verilmekle birlikte, insanları da unutmadı. 
Rüya görmek merhametli ve adil Allah tarafından insanlara ihsan 
edilmiş büyük bir mucizedir. 
 

Çoğu insan rüyalarını araştırdıktan sonra kötüyse bir olayın 
olacağından korkuya düşer veya rüyada deniz, saf su görünce o günün 
güzel geçeceğine inanırlar. Balık, sığır gören adam başarı kazanır, rızık ve 
bereketi artar.  
Kutsal yerler, meyve ağacı, gül-çiçekle ilgili rüyalar da güzel 
rüyalardandır. Bazen bir söz yazılırken birkaç anlam da verebilir. Od, pazar 
vb. buna örnek olabilir. Sanki herhangi olağanüstü bir güç bize 
geçireceğimiz günün durumundan haber verir. Sabaha yakın gördüğümüz 
rüyalar daha doğru olur, gerçek olur. Ayın tarihleri ile ilgili rüyalar da olur 
ki, ekseriya tek günlerde görülen 
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uykular iyi, çift günlerde görülen rüyalar ise gerçek olmayan, boş ya da 
yalan uyku kabul edilir. İmam Ali (as) şöyle buyurdu: İnsan uykuya 
dalarken ruh bedenden ayrılır. Onun yanında melekler ve cinniler geçer. 
Düzgün uyku meleklerden, yalan uyurken cinlerdendir. Her insanın 
rüyası diğerinden kendi farklılığıyla seçilir. Rüyalar hakkında 
okuduğum kitaplardan sansasyonel bir öykü beni çok heyecanlandırdı. 
Bu olay Amerika'da yaşandı. 5 yaşındaki erkek çocuğu hastalıktan ölür 
ve köy mezarlığına defin olunur. Annesi gece rüyasında görür ki, oğlu 
sağ elini başının altına koymuş, hem de mezardan çıkmaya çalışıyor. 
Anne yalvararak eşinden kabri açmasını ister. 
 
Eşi ise bunun rüya olduğunu söyler, inanmadığını bildirir. Anne ikinci 
gün de aynı rüyayı görür. Bu kez kabri açarlar. Anne oğlunu rüyada 
gördüğü gibi sağ eli başının altında uzanmış görür. Onu hemen doktora 
götürürler. Doktor bir saat çalışma sonrası onu hayata geri döndürebilir. 
Bundan sonra çocuk uzun bir ömür yaşar. Demek ki, insan hayatında 
gariplik, kader de kendi sözünü söylüyor. Kendi hayat tecrübeme 
dayanarak söyleyebilirim ki, gördüğüm çoğu rüyalar gerçek olur. 
Rüyalar bana hayatımda neler olacağını, ne olacağını, hangi olayla 
karşılaşacağımı net olarak gösteriyor. İlköğretim sınıf öğretim görevlisi, 
şair Sona Mövsüm de rüyaların gerçek olduğunu söylüyor: "Ateizmin 
yayıldığı bir zamanda yeni evlenmiştim. Bir gün böyle bir rüya gördüm. 
Siyah giyimli, uzun boylu bir kadın kucağıma kundakta bir bebek verdi. 
Bu rüya çok açık ve berraktı. Onu bir türlü unutamıyordum. Rüyanın 
etkisinden dolayı çok heyecanlı idim. Bir gün bu rüyayı iş 
arkadaşlarımdan olan akıllı, hayat tecrübesi olan Saide hanıma anlattım. 
 
O, bu hanımın, hanımlar hanımı Fatıma-i -Zehra olduğunu ve beni bir 
evlatla müjdelediğini söyledi. Seyide hanım bu rüyayı kimseye 
söylemememi tavsiye etti. İkinci rüyası hakkında: 
 
... Hayal edemezdim ki, bir gün babam hayatta olmayacak. O, öyle 
hayat dolu bir insandı ki, hayatı sevmeyi ondan öğrenmiştik. Hayatı 
onsuz görmek bizim içinçok zordu, aklımıza bile 
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gelmiyordu. Bir gün yatıp çok karışık rüyalar gördüm. Onların bir 
parçası aklımda kaldı. Gördüm ki, babamla trende gidiyoruz. 
Duraklardan birinde ben babamla vedalaşıp aşağı indim. O, yoluna 
devam etti. Sabah erken kalkınca çok sıkılıyordum. Sebepsiz panik 
yapıyordum, ne yapacağımı bilmiyordum. Sanki kötü bir olay olacaktı. 
Sonra ısıtıcının yanına büzüşüp hayli sakin oturdum. Bir telefon çağrısı 
sessizliği bozdu... Babam dünyayı terk etmişti. 
 
Ama ne diyorsanız deyin, ne düşünürseniz düşünün, rüyalar ilahinin 
bize verdiği haberlerdir, gerekiyorsa ilahinin bize yardımı. Üçüncü uyku 
hakkında:  
Kaderi için rahatsız olduğum bir akrabam vardı. Ben istiyordum ki,  aile 
kursun, mutlu olsun. Zaman geçiyordu, onun ise şansı, kısmeti 
açılmıyordu. Bu ise beni rahatsız ediyordu. Bir gün böyle bir rüya 
gördüm. Rüyada buyurucu bir sese sahip yüce boylu bir tülbentli bir 
hanım dedi ki, o kızı kayısı ağacının altına götür. Başının üstünde ip 
tutup onu makasla kes. Bana söylenenleri yaptım. Çok geçmeden kader 
onun yüzüne güldü ve kendi kısmetini buldu. Görülen bu rüyalar harika 
değil mi? 
 
Kutsal kitabımız "Kur'an" uykunun kökünün ölümle aynı olduğunu 
haber verir. Ölüm zamanı ruhla beden arasındaki bağlantı kesilir. Uyku 
esnasında ruh bedenden ayrılınca rüya görme oluşur ve bundan sonra 
ruh tekrar bedene döner. Rüya gördükten sonra bazen hafifler, bazen de 
korku, heyecan içinde oluruz. Bizi düşündüren, korktuğumuz iş uykuda 
başımıza gelebilir. Öyle de olur ki, uykuda önceden dilediklerimiz 
yerine gelir. Çoğu zaman duyuyoruz ki, insan yatıyor, bir daha 
uyanmıyor. Muhtemelen artık hep uyuyacak. Bu da onunla ilgilidir ki, 
eceli gelmiş insanın ruhu bir daha geri dönmez. İnsan uykusu nasıl 
rengârenkse, iyi ve kötü rüyalar varsa, ebedi uyku da böyle zengindir. 
 
Ruh Allah'ın emrindendir, insana emanettir. Zamanı ulaşınca emanet 
geri alınır. Zarife Mayılova’ya da Tanrı tarafından havale edilen, layık 
görülen misyon işte rüyada verilmiştir. Her defa letarji uykusuna 
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girip uyanınca, daha kuvvetli, daha üstün, yorulmaz faaliyetlerle çalıştı. 
Böylece, selvi boylu, neşeli ince bu melek simalı kadın dünyamızda 
kurtarıcı görevini yerine getirmektedir. Onun her gece yattığı bir kaç 
saat bile kendisine ait değildir. Her gece gözünü yumarken Tanrı 
katında olmanın verdiği ruhsatlara yorulmadan çalışmak uyurken 
göreceği işlerin görevini almak gibi ağır bir misyonunun yöneticisidir. 
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GÖZ İLGİNÇ BİR YAPIDIR. 
 

Göz hakkında çok güzel sözler yazılmıştır. Anne, canından aziz 
çocuğu için "gözümün ışığı" diyor. Askerler kutsal vatanını "göz 
bebeği" gibi korumaya yemin ediyor. Bazen de sevdiğimiz birini 
birisine emanet ettiğimiz zaman onu "göz bebeğin gibi koru" diyoruz. 
 

Göz kalbin aynasıdır. Gamı, kederi, hastalığı, sevinci, öfke ve nefreti 
bu aynadan okumak mümkündür. Göz karanlık dünyasından ışık 
dünyasına açılan penceredir. Onun aracılığıyla güneşi, ayı, yıldızı, başı 
karlı dağları, yeşil ormanları, mavi denizleri, boynu bükük menekşeleri, 
büyük ve aziz insanların çehresini, sevincini görmemizi sağlayan hiçbir 
şeyle kıyas edilemeyecek, bir nimettir göz. 
 

İnsanın görme yeteneği en değerli faktörlerden biridir. Göz 
yardımıyla insan evrenin derinliğini analiz eder, ellerindeki çiçeğin 
hassas güzelliğinden zevk alır. 
 

Göz, ilginç bir yapıdır. Tıpta hastalıkların teşhis, amacıyla gözün 
müköz membran araştırmasına dayanan yöntemden de kullanılır. 
 

"İridoskopiya" denilen bu modern bakışa göre gözün müköz 
membranı vücudun çeşitli kısımlarının, organlarının fonksiyonel 
sistemlerin durumunu kendisinin uygun iroyeksiya bölgelerine yansıtan 
mikro akupunktur sistemdir, yani iris organizmanın herhangi 
nahiyesinde meydana gelen zedelenme hakkında merkezi sinir sistemine 
dahil olan efferent sinyallerin aksedicisidir. 
 

Optik, vejetatif ve foto-enerji etkilerinin önemli alıcısı olan gözlerin 
organizmanın adaptasyon tepkilerinde, çevreyle karşılıklı etkisinde 
doğrudan vazgeçilmez rolü vardır. Beyin öncesi ve kabı katlı türevlerle 
bağlantılı olan gözler organizmanın durumunu esaslı etkiliyor. 
 

Bugün göz ve göz bebeğinin nelere kadir olduğunun bilimsel dilde 
geldiği kadar açıklamasının verilmesinde neden Zarife Mayılova’nın 
insanları göz ile röntgen etmeyi fizyolojik olarak görmesi, 
araştırmalardan alınan sonuçların değerli muayene metodu olduğunu bir 
kez daha teyit etmektedir. Göz ile muayene sırasında Röntgen 
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Zarife Mayilov gelecekte olma ihtimali doğuran hastalıklar hakkında 
da bilgi vererek hastayı birçok doğabilecek rahatsızlıklardan zamanında 
bilgilendirmesi ile korur. 
 

Kuşkusuz, bu mucizevi insanı, hatta şöyle açıklayabiliriz ki, 
bilmekte acizlik çektiğimiz kuvvetinin yakın gelecekte tıp biliminde 
kendini iyi yerde tutacağına inanıyoruz. Onun yardımı sayesinde hazırda 
uygulanan tedavi yöntemleri kimsenin veremeyeceği bilgiyi 
ulaştırabilecektir. Bugün elinizde tuttuğunuz kitabı oluştururken daha 
önce yazılmış bilimsel edebiyat malzemelerine başvurdum. Zarife 
Mayılova’nın etkinliği, akıl almaz emeği sonucu kurtulan, şifa bulan 
insanların yaşadığı acı, umutsuz gecelerine son veren, sabaha umutla 
bakanlara, yaşam aşkı bahşeden bu gözlerin nuru, şifa veren ellerinin 
benzeri olmayan bu insanın nelere kadir olduğu belki halen birçokları 
için muammadır. 
 

Ama onun mucizesine tanık olanlar bu gücün önünde diz çökerler, 
röntgen aparatının ve modern tıp biliminin başarıları görülen tanısal 
aparatların tetkik edemediği hastalıkları gözleriyle görebilmek yeteneği 
hiç kimsede şüphe doğurmamalıdır. 
 

Bazen birçok kişi böyle bir gerçekliği sadece duymak, anlamak için 
hem bilimsel, hem dini açıdan zayıf olduğu için, kavrama yeteneğinden 
çok uzak olduğu için tedavisini mucize olarak adlandırır ve bazen de 
inanılmaz şüphe ile yaklaşırlar. Göz ile insanın tüm organlarının 
görülmesinin mümkün olmasını duyarak hazırladığımız 
"RÖNTGEN-KADIN" kitabını okudukça, yüzlerce insanın röportajına 
baktıkça şaşkınlık dolu bakışlarınız, bu kitabın son sayfasına kadar 
okumak arzusu size rahat vermeyecek. Sadece kitabı bitirince ilk 
arzunuz bu olacak. Bu mukaddesi sıra dışı kuvvet ve mucizelerle çevrili 
bu insanı çabuk tanımak isteği size rahat vermeyecek. Gerçekten buna 
koşun, hatta bir gün bile artık birçok kişi için geç olabilir. Onu tanımaya 
koşun… O herkesin umut yeridir. O, binlerce insana sığınak olabilecek 
birisidir. 
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SIRADAN DÜNYANIN SIRADIŞI SAKİNİ 
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SIRADIŞI ÖZELLİĞE SAHİP İNSAN ZARİFE  

YAKUP KIZI MAYILOVA 
 

Modern hayatımızı bilgi teknolojisiz hayal etmek imkânsızdır. Bu 
düzenek ve cihazların kurulması fikri doğada yaşanan gelişmeleri 
inceleyerek "canlı cihazların" prototipini yaratmaktan ibaret olmuştur. 
Ultrason dalgaları yunus ve yarasalardan, "termik" görme cihazları 
balıklardan, uçakların uçuş prensibi kuşlardan, güneş ışınlarından 
korunma ve güneş ışınlarının accumulation ilkesi vb. bitkileri 
inceleyerek ve müşahede ile elde edilmiştir. Fakat bu teknolojilerin tam 
bir hassasiyetle hazırlanmaması nedeniyle doğaya, özellikle insan 
vücuduna vurduğu hasar onun öneminden daha fazladır. Bu 
teknolojilerin uygulanması, diyelim ki, tarımda biyolojik mücadele 
amacıyla kullanılan birçok yararlı böceklerin, kendi taşınmalarını 
jeomanyetik alanına göre belli eden hayvanların ve kuşların imhası 
sonucu biyolojik dengelerin bozulmasına neden olur. Bu teknolojilerin  
çevre ve insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerini "görünmez  
ölüm" olarak adlandırmak daha doğru olurdu. Elektromanyetik ve gama 
ışınlarının bitkilere etkisi, onların hastalığına neden olan 
mikroorganizmaları yok etse de, verimliliği düşürmekle, kemiyette 
olumsuz etkiliyor. Bitkilerde bu ışınlarla mücadele ve koruyucu araç olarak 
insan vücuduna zararlı olan maddelerin sentezi artıyor. Örneğin, buğdayda 
bu ışınların etkisinden 5-metil-rezorsin maddesinin (alkaloit kökenli) 
artması, insan ve hayvanların zehirlenmesine neden olur. Baklagillerde bu 
ışınların etkisiyle alkaloit kökenli maddelerin artması 1970 yılında 
kurulmuş mutant yonca sortundan olmuştur ki, bu da yemlendirilen 
hayvanların imhasına neden olmuştur. Bazı araştırmacıların küçük dozlu 
gama ışınları ile çalışan cihazlar aracılığıyla gıda ürünlerini ve ilaçları 
sterilizasyon etmekle konserveleştirme fikri birçok şirket yöneticileri 
tarafından desteklenmekte ve üretim sürecinde yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Dikkate almak gerekir ki, bu iyonize ışınlar karşılaştığı 
her bir moleküle ve atom çekirdeğini etkileme yeteneğine sahiptir ki, 
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bunlar da canlı organizmanın genofondu için tehlike kaynağıdır. 

Yapılan deneyler gösteriyor ki, yakınlarına cep telefonları konmuş 
filizlenmede buğday genlerinin gelişimi gecikir, anormal bitkiler oluşur. 
Cep telefonları kalp bölgesinde cebe konulurken kalpte ritmin 
bozulması, kan basıncının değişmesi, böbreklere yakın olunca böbrek 
ağrıları, elde depolanmayan aynı kolda kas ve sinir ağrıları oluşur. 
Yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır ki, ışın teknolojileri 
uygulayarak gıda, ilaç ve diğer birçok ürün üreten ülkeler onları diğer  
ülkelere ihraç ediyorlar. Maalesef, böyle canlı laboratuvara ve korsan iş 
kaynağına dönüşen ülkelerden biri Azerbaycan'dır. Işınlardan 
kullanarak, tarım ürünlerini üreten ülke ABD, Fransa, İngiltere,  
Bulgaristan, Polonya ve Türkiye'dir ki, ürünleri üçüncü ülkelere ihraç 
ediliyor. Gelişmiş ülkelerde bu ürünlerin ithalatı yasaklandı. Bu konuda 
tıbbi ilaçlar ve cihazları istisna değildir. Gelecekte daha yüksek 
teknolojiye dayalı cihazlar oluşturulacak. Bu cihazların deneme alanına 
çevrilmemek için Azerbaycan'ın mevcut bilimsel potansiyeli etkin 
kullanılmalıdır. Sovyet hakimiyeti kuruluncaya kadar Azerbaycan 
ekolojik ürünleri ve halk tıbbı ilaçlarını ihraç eden bir ülke olmuştur. 
Sovyet hâkimiyeti yıllarında ise Azerbaycan'ın halk hekimliği felç 
duruma düşürülmüş, Azerbaycan halkı yabancı devletlerin laboratuvar 
deneyleri için gerçek bir nesneye dönüşmüştür. 
 
Azerbaycan eski zamanlardan beri olağanüstü yeteneğe sahip insanları 
ile dikkati çekmiştir. Bu insanlar bazı yazılı kaynaklarda Tanrı 
tarafından "yaratılmış" ve "seçilmiş" insanlar gibi belirtilmiştir. Onlar 
sağlık konusunda halkın güven ve beğenisini kazanmakla iman sahibine 
çevrilmişlerdir. Eski tarihimiz boyunca böyle insanların yaşadığı 
yerlerde türbe, pir ve hanegahlar dikilmiştir. Azerbaycan toprakları, 
halkın ziyaretgâhına çevrilmiş böyle kutsal yerlerle zengindir. Bilim 
çoğu zaman bu aziz sırrı açmakta aciz olduğu için bilim adamları ateizm 
perdesi arkasına saklanıyordu. Bilim ile dini bilgileri birbirine karşı 
koymakla toplumda kendi nüfuzlarını artırmak isteyenler çok oldu. 
Bugünkü bilimsel başarılar ortaya çıktığında belli oluyor 
 
 
 
 
 
 

71 



 
 
 
 
ki, bu konuda söylenmiş fikirler "Kur'an-ı Kerim'de" veya Muhammed  
Peygamber'in (sa) hadislerinde ifade edildi. Siyah anason bitkisinin tohumu 
hakkında "Bu siyah tanecikte ölüme çare dışında tüm hastalıkların şifası 
var" söylenmesi bizi bu bitkiyi araştırmaya sevk etmiştir. Modern bilimsel 
araştırmalar temelinde siyah kimyon bitkisi birçok hastalıkların tedavisinde 
başarıyla kullanılmaktadır. Dünya'da ve uzayda büyük keşifler 
yapıldığında anlaşılmaktadır ki, bu bulgular vaktiyle "Kuranı Kerim" de 
ifade edildi. 
 
Neyse ki, son zamanlarda insanlara verilen söz ve basın özgürlüğü, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında belirlenen ilkeler birçok 
gerçeğin üzerinden siyah perdeyi almaya imkân sağlamıştır. "Güneşi 
balçıkla sıvamak" isteyenlerin balçık kendi yüzlerinde ve ellerinde kalır. 
Azerbaycan'ın tarihi, Kültürü ve Etnografyasına dair eserler sırasında 
dini adet ve geleneklerimize ait açıkça kitaplar ithaf ediliyor. Bu kitaplar 
içerisinde keramet ve ocak sahibi olan kutsal kişilere ait kitaplar da 
yayınlanıyor ve geliri devlet tarafından cami, pir ve ocakların tamiri için 
kullanılıyor. 
 
Azerbaycan daima Yaratıcının kontrolündeki bir arazi olarak en zor 
anlarda "seçilmiş" ve "atanmışlar" ın yardımıyla topluma zarar verecek  
olan durumlardan kurtulmuştur. R.Novruzoğlunun çeşitli ülkelerin Milli 
Güvenlik birimleri arşivlerinin belgelerine dayanarak yazdığı ve 
"Kredo" gazetesinde (2013) basılmış dizi makaleleri de bunu bir daha 
kanıtlıyor. 
 
Burada bir kanıtı hatırlatmak istiyorum, I. Pyotr Vatikan kilisesinin 
rehberi ve Ermeni papazı tarafından Vatikan'da korunan eski el yazması 
bir belgede Rusya'nın kaderinin Azerbaycan'da yaşayan 5 kişi "Allah'ın 
kendisi tarafından" seçilmiş" insanların elinde olduğu belirtiliyor. I. 
Petro Azerbaycan'a gelip bu kişilerle görüşür ve onları kendisi ile 
başkente (St. Petersburg) götürür. Onlardan biri olan Hacı Şövkinin 
heykelini yaptırırlar ki, bu da Rusya devletinin oluşmasında hizmeti 
olan kişilerle bir hizaya konur. Sonradan bu heykele aşırı ilgi olduğu 
için onu çalıp Kudüs'e götürürler. Azerbaycan defalarla 
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bu heykelin iadesini talep etse de buna nail olamayıp. II. Dünya 
Savaşı'nda SSCB'nin zaferi bu seçilmişlerin yardımı sonucunda mevcut 
olur. SSCB döneminde Ukrayna-Polonya sınırına gönderilen ekstrasens 
denilen bir grup tarafından yatırılmış ve insanların tahrip edilmesi 
engellenmiştir. Tanrı tarafından yaratılan insanlara çeşitli yetenekler 
verilir: kimine devleti korumak, bazısına tedavi etme, bazılarına insanın 
geçmişini veya gelecek kaderini görme vb. 
 
Böyle nurlu şahsiyetlerden biri geçen yüzyılda halkın inanç, iman yeri 
olan Mir Mevsim ağa-Mir Büyükağa Mir Ebu Talip oğlu Mir 
Mevsimzade (1883-1950) olmuştur. Abşeronda Mir Mevsim Ağ’a kadar 
meşhur seyid olmamıştır. Onun sağlığında hastaları elleriyle dokunarak 
iyileştirmesi, Ceddini çağırarak ağır hastalıktan kurtulmaları şimdi de 
mevcuttur. 
 
R.Novruzoğlunun yazdığına göre, 1940 yılında İ.V.Stalinin siparişi ile 
"seçilmiş" ve "atanmış" kişileri belirleyen grup Azerbaycan'da 55 kişi 
"atanan" ve 14 kişi "seçilmiş" insan olduğunu söylemiştir. 
 
Vahiylerin (presmologiya) mucizevi nuruna boyanan din peygamberleri 
tüm dönemlerde güçlü olarak algılanmıştır. Onlara Allah'ın bahşettiği 
olağanüstü yetenek hayret ve hayranlık doğurmuştur. Allah'ın seçtiği 
peygamberlerden başka, o yüce ruha kavuşan yetenekli insanlar da 
olmuştur. 
 
Eski ve Orta Doğu felsefesinde ıstılah gibi kullanılan "Mutlak insan" 
ifadesi bitkin, saf ve temiz insanı tecessüm ettirmiştir. En umdesi ise ruh 
kıvamına kavuşan insanların yeri Allah'ın yanında düşünülüyordu. Bu 
tür insanlar hakkında Ömer Hayyam’ın dördüncü risalesinin önsözünde 
yazıyordu ki: "İnsan kalbini doğanın çirkinliklerinden ve maddeliğinden 
maneviyatını geliştirme yardımıyla temizler. Mahiyet temizlendikten 
sonra, o, melaikelere eşit olur. Birleştirmek için Allah'ın liyakatinden iyi 
şey yoktur". Kim bilir, belki de kendi mucizevi nuruyla fanilerden 
seçilen bu konunun kahramanı Zarife hanımın kudret dolu bakışları 
kaynağını bu geliştirmeden almıştır. 
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İlahi nurla tedavi yeteneği İsa Muhammed'de, bio stimule edici 
enerji ile, tedavi ise Allah tarafından "atanan" bazı şahıslarda olmuştur. 
 

Hastalıkları ve insan kaderini görme yeteneği Bulgaristanlı Vanga, 
Rus Yelena Rerix (Rus kumandanı Kutuzovun sonucu) ve birçok 
kişilerde olmuştur. SSCB'nin varlığı döneminde Hindistan'la ilişkileri 
genişletme politikasına uygun olarak Hintli bir şahıs tarafından tedavi 
etme ve kaderi görmesi hakkında röportaj verilmiştir. Ağaç şemsiyesi 
üzerinde yaşayan bu şahsın, ayaklarını onun yanına gelen kişilerin 
başına dokundurmakla, onları tedavi etmesi olgusu gösteriliyordu. 
Bulgaristanlı Vanqa’nın geleceği ve geçmişi görme yeteneğini Devlet 
Güvenlik birimleri geniş alanda kullanmıştır. Basiret görücüsü 
Vanqa’nın adı tüm dünyada yaygındır. Merhum Bilici hakkında basında 
sürekli olarak bir dizi makaleler yayınlanmaktadır, onun özel yeteneği 
insanları kendine hayran bırakmıştır. Bazıları onu "Allah vergili", 
bazıları "uzay sinyalleri alan Bilici" gibi kıymetlendirse de, ileri sürülen 
varsayımlar istenilen sonuca yol açamadı. Adolf Hitler onunla 
görüşürken Vanqa ona Hitler'in yenilgisini önceden söylemiştir. Bu 
gizemli kadının sıra dışı düşünce tarzı ve uzak mesafelerde meydana 
gelen olayları açıklaması, bilim dünyasında hala sır. Onun Dünya Savaşı 
hakkında önceden söylediği fikirler kendisini doğrulamıştır. 
 

35 yaşındaki Çinli kadın Lew İn ansızın sıcak cereyan akımı 
hissetmiştir. Saptanmıştır ki, bu kadının vücudunda 100 voltluk akım 
vardır. Çinli kadında yaşanan olağanüstü süreci bilimsel olarak izah 
etmek mümkün olmamıştır. Fakat sonradan keşfedilmiş, bazı tropik 
deniz ve okyanuslarda yaşayan elektrik balığında koruyucu amaçlı ve 
avlanması için 400-650 volt elektrik akımı oluşuyor, bu da köpek 
balıklarını bile öldürebiliyor. 
 

Dünyada insanın iç organlarını görme yeteneğine göre "Röntgen 
kadın" lakaplı kişilerden biri de Yuliya Vorobyova’dır. Yuliya 
Vorobyova’da, geçen yüzyılın 80'li yıllarında 380 volt gerilimli elektrik 
cereyanı çarpması sonucu bu yetenek ortaya çıkar. Bu kadın şimdi 
kimseyi tedavi etmiyor. Onun gazeteye verdiği röportajında 
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şöyle bir ifadesi var: "Sen yanarsan, diğerleri canlanır". Gazetecinin 
"Sen nasıl görüyorsun?" Sorusuna cevabı şöyle: "Daha önce teşhisle 
meşgul oluyordum, sonra tedavi etmeye başladım. Araştırmacılar 
milimetrik bir sınıfta elektromanyetik ışınlarla gördüğümü söylüyorlar. 
Ben ultrason dalgalarının tanımlayabilmediklerini görüyorum." O, hasta 
olsa da tedavi edilemiyor. Hekimler onun ağrıdan öleceğine eminler, 
çünkü onu uyuşturucu ilaç etkilemez. Onun görme yeteneğini öğrenen 
doktorlar, insanın gördüğü ışık ışınlarını göremediğini tespit etmişlerdir. 
Onun bir gözü ise bu ışınları %0,003 alır. 1993 yılında ona, İsviçre'de 
düzenlenen Parapsikologların toplantısında diploma layık görülür ve 
ona bu ülkenin şehirlerinin birine anıtını dikerler Bu hanımın 
yeteneğini, SSCB Devlet Güvenliği Komitesi (KGB) 9. şubesi de 
kullanmıştır. 
 
Ukrayna'nın Lviv şehrinin sakini Ivanna Vasilyevna da hastalara teşhis 
koyuyor ve bitkilerle tedavi ediyor. "Her insan benim için bir kitap, bu 
kitabı açıp ona tanı koymak, hastalığın sebebini araştırmak, tedavi 
belirlemek farklı ve kişisel. Bu sürecin nasıl gerçekleştiğini izah etmek 
mümkün değil. Herkesin hastalığı ve tedavisi için olan yöntem diğerinden 
farklıdır." O, Polonya ve Avusturya'da da faaliyet gösteriyor. Amerikan 
vatandaşı olan bir milyarderi tedavi ettiği için ona her türlü ortam 
oluşturuldu. Onun bu yeteneğini keşfetmek amacıyla farklı ülkelerden 
yanında tıbbi personeller çalışıyor. Resepsiyona gelen kişilerin tedavisini 
sağlamak için zaman yetmediğinde, yerli doktorlar da ona yardımcı oluyor. 
Ivanna Vasilyevnanın anneannesi Yevdokiya yıldızlara istinaden 
gelecekten haber verirmiş. Onun bu yeteneğinden, kolhozda ekin sürecine 
başlamak saatini ayarlamak için kullanarak, onunla konuşurlarmış.. Ivanna 
Vasilyevna’nın tedavi etme yeteneği 19 yaşındayken başladı. İlk hastası ise 
Ternopol şehrinin sakini olan bir kolu felçli çocuklar olmuştur. Ivanna 
Vasilyevna gözlerini kapattığında ona hastayı tedavi etmek için bitkiler 
görülmüştür. Arkadaşı bildirir ki, o, gözlerini kapattığı zaman, çocukları 
nasıl ve ne ile tedavi etmek gerektiğine dair sesler duyuyordu geliyordu. 
Ancak, ilacın adını söylemiyordu, 
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sadece gözleri önünde canlanan bitkinin yayıldığı (alanı) manzarayı tarif  
ediyordu. Ivanna  Vasilyevna’nın tedavi yöntemi,  insanı enerjiyle  
iyileştirme, el masajı ile tedavi ve ilgili diğer hastalıkları tedavi 
etmekten ibaretti. Ivanna Vasilyevna geleceği görme yeteneğine de 
sahiptir. Fakat o, ancak bebeklerin annelerine onu bekleyen tehlikeyi 
haber verir. Diğer kişilere gelecek hakkında bilgi vermek ona 
kendisinden geçmesini sağlayacak kadar  ağırlık veriyor. 
 
Lokman mahlasıyla tanınan (Avrupa'da Avicenna diye tanınmış) Ebu 
Ali İbn Sina'nın tıbbi becerisi, tababete dair kitapları Avrupa'da 
bitkilerle tedavinin (Fitoterapi) bilimsel temelini atmıştır. Ebu Ali İbn 
Sina nabız aracılığıyla insanlarda hastalıkları tespit etmiş, bitki ve 
hayvansal gıdalarla yiyecek yoluyla tedavi etmiştir. Ondan dokuz asır 
önce yaşamış tabip Galen Yunan asıllı olsa da Orta Asya'da doğmuştur. 
O, bitki karışımlarının ekstresi (çay) ile tedavi etmiştir ki, bilimsel tıpta 
buna, "Galen preparatları" denir. 
 
İbn Sina'nın öğrencisi Azerbaycanlı Behmenyar 1000 yıl önce evrimi 
şöyle tarif ediyor: 
 
Yaratmakla nebatatı, hayvanatı, insanı,  
Yaratanın nihai amacı insan idi, insan! 
 
Doğu'da kendi mucizevi, bilimsel bilgiyi ve gizemli eylemleri ile 
tanınan kişilerin büyük çoğunluğu seyyidler neslinin temsilcileridir. 
İmam El-Cebr - Hendesi, matematik ve kimya bilimindeki bulgularıyla  
Cebir alanında ilmin esasını ortaya koymuştur. 
 
Modern dönemin olağanüstü görme yetenekli isimlerinden biri "röntgen 
kadın" - İrina Mixaylovna Puqaçovadır. O, Novosibirsk Tıp 
Akademisi'ni bitirmiştir ve doktordur. İnsanların hastalıklarını renklerle 
belirler. Yeşil renkli bölümler, tam sağlıklı, sarı, kırmızı ve siyah renkli 
bölümler, hasta parçalardır. Fakat bu renkler hastanın sağlık durumuna 
göre değişen renklerdir. O, insanlara aydınlık odada 15-20 dakika 
boyunca dikkatli bakışı ile insanda mevcut olan hastalıkları renklere 
göre belirler. Bu olağanüstü insanların yeteneğini inceleyen 
araştırmacılar çeşitli görüştedirler. 
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Juna Davitaşvili’nin ve Azerbaycanlı merhum Ağa (Şirvani) adlı bir 
seyidin biostimul yeteneğine göre eski SSCB MK katibi 
L.İ.Brejnevi’nin ömrünü birkaç yıl artırmak mümkün olmuştur. Juna 
Davitaşvili, L.İ.Brejnevi’yi tedavi ettiği için onun bu fıtrî yeteneğini 
keşfetmek amacıyla özel Komisyon oluşturuldu. Onun adı tüm dünyada 
tanıtıldı. BM kararı ve mali desteğiyle Onun yönetimi altında şu anda 
Moskova'da Uluslararası Juna Akademisi çalışıyor. "Juna" sözü Gürcü 
dilinde "maq" demektir. Juna biostimul yeteneğini Taylantta özel 
deneyim sınavını geçmekle kazandı. 
 

Ukrayna Psikolojik Departmanı Müdürü V.Sarıquzelin’e göre, 
"Röntgenler" insan içini olağanüstü görme ile organların şüalandırdığı 
elektromanyetik alanı görmekle belirler. Hasta organın, elektromanyetik 
alanı sağlıklıdır farklıdır. Esas olan, beynin bu haritayı analiz etmesidir. 
Her röntgenin kendi rengi vardır. Bazı röntgenler hastanın karaciğerini 
kırmızı renkte, diğeri koyu gri renkte görür. Üçüncü grup ise onun 
bedenindeki sıcaklığa göre belirler. Her insanda elektromanyetik alanını 
hissetme yeteneği vardır, sadece, yeterince dikkatli değillerdir. Yogilerin 
fikrince, insanda "üçüncü göz" diye adlanan görme yeteneği vardır ve bu 
insan beyninde işlevini yitirmiş halde mevcuttur. İnsanın anne karnındaki 
gelişim aşamasını izleyerek böyle neticeye geliyorlar ki, embriyonun ilk 
aşamasında görme yeteneği görünen ışınlarla değil, "ısı" ışınları ile 
gerçekleşir. Bu, yaşlılarda beynin ek çıkıntısı olarak kullanılabilir. Yılan ve 
balıklar ise bu ısı ışınları ile görme yeteneğine sahiptirler. İnsanda 
"dördüncü" göz merkezi "üçüncü" göz merkezinden arkaya yerleşmesiyle 
canlıların etrafında olan bio alanı renkli görebilmesini sağlar. 
 

Azerbaycan'da Yaratıcı tarafından tıp alanında özel yetenek verilmiş 
kişi Zarife Yakup kızı Mayılova’dır. 
 

Sıra dışı kişilerin becerilerini inceleyen uzmanların konuşmalarına 
bakarsak ve bu "olağanüstü insanlar" Zarife hanımla mukayese edilirse, 
Zarife hanım yeteneğiyle dünyada mevcut olan fenomenlerden yüksekte 
durur. Bazılarına 
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onun biyolojik alana sahip bir kadın olduğunu söylediğimizde, Zarife 
hanım bunu inkar ediyor. Çünkü onun sırrı, röntgen işlevi yerine İlahi 
nurla beslenen gözlerindedir. 
 
"Ruhsat" Zarife hanım ruhsatsız hiçbir fikir söylemiyor, hiçbir hastalık 
söylemiyor, tedavi etmiyor... Bu ruhsatı nereden ve kimden istiyor? En 
nihayet, ona ruhsat, sakinlik ve mükemmel bilgi veren hangi güçtür? 
– Çok ilginç, bu süreç kısa bir zaman için geçiyor ve o yeniden bu  
âleme dönüyor. 
 
Ivanna Vasilyevna ile karşılaştırdığımızda görüyoruz ki, İvannaya da 
herhangi bir ses (vahiy) tedavi için yollar gösterir. Onun da neslinde 
(ninesinde) olağanüstü yetenek vardır. 
 
Yılan bilgelik sembolü ve tababetin amblemi. Zarife hanım da ilahi uykuya 
dalarken yılanlar onu korur, Kelbecerdeki ocaklarına yılanlar gelirmiş. 
Eski zamanlarda yılan gölgesi, ferulik foetida denilen bitki birçok 
hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Hatta eski Yunan efsanesine göre 
ve Homeros'un "İlyada" eserinde yılan gölgesi bitkisi Olympos dağlarında 
yaşayan Tanrılar tarafından tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Amblem, 
aynı zamanda, bu alanın koruyucusudur. Yılan zehri kanı hızla pıhtılaşan 
insanların tedavisinde kullanılmıştır. 
 
Zarife hanım edebi dilde güzel konuşması ile insanları kendisine hayran 
bırakır. Konuşurken sanki, karşındaki büyük bir bilim adamıdır 
(merhum akademik A.Hüseynovun Zarife Hanım hakkında yazdığı 
yazıdan). 
 
Hitabet yeteneği insanlara eski zamanlarda okullarda verilirdi ki, tüm 
dönemlerde sözün etki gücü ile hastalar iyileştirilirdi. Kelimeleri bazı 
doktorlar hipnoz gibi kullanıyor. Modern zamanda ise bu tedavi 
doktoruna psikolog denir. Zarife hanım karşısındaki insanın psikolojik 
durumunu uzaktan hissediyor ve bunu göz önünde bulundurarak çok 
incelikle onun durumuna uygun davranıyor. Hastalığın sebebini, hangi 
hastalıklarının olduğunu anlatıyor. Hastayı korkutmadan ona hastalığını 
anlatması ise hastada iyileştirilebileceğine umut yaratıyor. Teşhis 
konduktan sonra, tedavisi hekim tarafından yapılabilir durumunda olan 
hastaları, hekimin yanına gönderip doktora nasıl tedavi edeceğini 
anlatıyor.  
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Zarife hanımın olumlu özelliklerinden biri de şudur ki, tedaviye aldığı 
hastalara % 100 tedavi olunacağını temin eder. 
 
Zarife hanımın kendine has tebessümü psikolojik olarak hastayı 
rahatlatıyor, çocukları ise yakın akrabası gibi kendine çekiyor.  
Gözlemlediğime göre, kabule gelen hasta çocuklar Zarife hanımın 
yanına gülerek, sevinçle gidiyorlar. Büyük-küçük çocuklar ultrason 
dalgalarını kabul ediyorlar, ayrıca çevrede bulunan insanların bio 
enerjisine de daha hassaslar. Azerbaycan'da denenmiş metot olarak ve 
halk tababetine göre, anne ve çocuk kırk gün tecrit edilir, "kırkı 
çıktıktan" sonra, yani sadece organizma bağışıklığı oluştuktan sonra, 
diğer kişilerle ilişkiye izin verilir. Bilim gösteriyor ki, insanların 
gözlerinde olan ışınlar bebeklerin hastalanmasına neden olur. Bu açıdan 
bebeklerin hastalığını tanımlamak için modern cihazlar uygun değildir. 
Modern cihazlar yüksek radyasyon ile çalıştığı için en küçük doz bile 
çocuklarda çeşitli hastalıklar yaratabiliyor. Zarife hanımın küçük yaştaki 
çocukları muayene sırasında kullandığı "İlahi nuru" tamamen farklı 
doğaya sahiptir ve bu, hiç de röntgen ışınları değildir. 
 
"Sizin muayene sırasında kullandığınız ışınların, tedavi sırasında 
kullandığınız ışınlardan farklı olduğunu hissettim! Bu doğru mu?" diye 
sorulunca hanım olumlu cevap verdi. Zarife hanımın tedavi sırasında 
kullandığı ışın böbreklerde taşları yumuşatmakla ve onu çözmekle 
organizmadan çıkarmaya neden olur. Her bir hastalığa uygun bireysel 
tedavi için onun ellerinde İlahi ışın oluşur. 
 
Tüm canlı ve kendisini doğuran madde etrafında biyolojik enerji 
kullanılabilir. İstenilen DNA ve RNA parçası elverişli ortamda kendini 
doğurma özelliğine sahiptir ki, onların da etkinliği enerjik süreçlerle 
gerçekleştirilir. Vücudun etkinliği oksitleşme ve redüksiyon prosesi ile 
gerçekleştirilir. Günümüzde bilimde enerji kaynağı ışık ve 
elektromanyetik dalgaları gibi aşağıdaki tabloda ele alınanlar 
bilinmektedir: 
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Güneş spectri insanın gördüğü ve göremediği 20 binden 
fazla yutulan Işın dalgası tespit edilmiştir.  

Zarife hanımın Juna Davitaşvili ile görüşünü, bu görüşü düzenlemiş 
şahıs Fikret Aliyev (Uluslararası Ekoenergetika Akademisi 
akademisyeni, Gürcistan ve Azerbaycan’ın "Lukoyl" şirketinin 
temsilcisi) şöyle tarif ediyor: Zarife hanımla Juna Davitaşvili birbirine 
yaklaştığında, onlar arasında elektrik kıvılcımları oluştu ve Juna kendini 
tutamayıp diz çöktü, ellerini ona doğru uzatarak "Bu Allah'ın 
yeryüzündeki meleği!"  diyerek dua etti. Zarife Hanım ise bu yarışmayı 
şöyle tarif ediyor: Karanlık odada öne sürülen testleri tespit ettim. 
Odadaki konuşma ve testleri tespit etmenin önceden kenara yayın 
yapıldığı için komisyon üyeleri ve dünyanın tüm ülkelerinden gelmiş 
gözlemciler tarafından görülüyordu. Sonunda bana Juna Davitaşvili ile 
görüşme teklif edildi. Nihayet ona giydiği kıyafetleri arasından 
vücuduna sarılmış özel spiraller gördüm. Bu spiralvari 
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hattın ucu onun omuzundan yukarı kalkıyordu. Diğer aşağı ucu  hattıyla 
cereyan kaynağına birleştirilmişti. Bana söylediler ki, korkma onlar 
akımla seni öldürmek istiyorlar, biz izin vermeyeceğiz. Öncelikle 
ellerimiz birbirine dokununca arada kısa devre oldu. Bir an kendimi 
kaybettim, ne olduğunu anlayamadım, ama çabuk kendime geldim ve 
Juna’nın elini sıkıca tutup kendime doğru çektim. Cereyan kaynağından 
aralanan Juna karşımda diz çöktü. Bu kez ise Juna Davitaşvili 
peygamber neslinin önünde, Yaratanın yardımıyla diz çöküp yenildi. 
Deli olmak derecesine varan Juna bağırıyordu: "Benden ne istiyorsan, 
onu yapayım." Ben ise cevabında dedim ki: "Adalet ve Azerbaycan 
bayrağının bu yarışmada birinci yerde dalgalanmasını istiyorum". 
 
Tanrı melekleri yaratmıştır ki, insanlara yardım etsin ve Yaratıcıyla 
insan arasında bir vasıta olsun. Melekler nurdan (ışından) oluşan 
varlıklardır. Zarife hanım bu varlıkları gerçekten görür ve onların 
yardımıyla insanlara şifa verir. 
 
Yukarıda belirtildiği olağanüstü tezahürleri ve Zarife hanımın bu 
yeteneğini modern bilimsel açıdan ne ile izah edebilirler? 
 
"Isı", elektromanyetik dalgaları insanların vücudundaki en küçük 
hücreyi görmeye izin vermez. Manyetik rezonans tomografiyle uzun 
süreli çekim yapılsa da beyinde sinir nevritini tanımlamaya bir türlü izin 
vermez. Fakat, Zarife Hanım duymanın 7 ve 8. sinirinin, koklear 
aparatının hangi bölümünde bu hastalığın olmasını, sağ veya sol kulağın 
işitmesindeki farkı belirlemek yeteneğine sahiptir. Öte yandan, hiçbir 
araştırma bu hastalığın ne zamandan başladığını tespit edemediği halde, 
Zarife hanım bunu başarır. 
 
Resepsiyona gelen şahıs akrabası vitiligo hastasının tedaviye gelmesini, 
tavsiye ediyor. Zarife Hanım bir soru sorup, yanıt aldıktan sonra bir an 
düşünüp, hastalığın bu kişinin uzun zamandır karaciğerinde olan problemle 
ilişkisini diyorsa, bu konuda tıbbın sayfalarında herhangi bir bilgi yoksa, 
bunu İlahi vergiden başka hiçbir şey ile izah etmek olamaz 
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Tarihte olağanüstü yetenek verilmiş insanlar daima olur. Zarife hanım 
karanlık odada birkaç saniye içinde, 3-4 metre mesafeden bakmakla 
hastasını muayene ediyor ve bundan sonra elde edilmiş bilgiyi bilgisayar 
gibi beyninde analiz ederek ona teşhis koyuyor. Hastalığın tarihini, 
fizyonomisini ve diğer ayrıntılarını kolayca belirliyor. Bazen o, hastayı 
tedaviye almıyor ve bildiriyor ki, ruhsat izin vermiyor. Bazen ise sabah 
gel, ya ara, akşam sorayım, bakalım izin verilir mi diyor? Tedaviye 
başlamak için o, ruhsattan izin istiyor. 
 
İçeri giren hastanın dini kimliğini ve Yaratana güvenini bile 
belirleyebiliyor. 
 
Uzak mesafede bulunan şahsın organizmasını biostimule etme yeteneği 
hiçbir bilimsel bulgu ile ispat edilemez. Gelecekte Zarife Hanım'ın 
yardımıyla araştırma çalışmaları yapılarak yeni cihaz ve tesisler kurmak 
yönünde çalışmalar yapılması Azerbaycan'a büyük fayda verebilir. 
 
Zarife hanım hastasını üç gün boyunca tedavi eder ki, onun tedavi 
sırasında hastaya verdiği enerji hastanın vücudunda 6 ay içinde pozitif 
görevini yapsın. 
 
Yaratanın Azerbaycan halkına verdiği biyolojik ve manevi özellikleri ile 
diğer insanlardan "seçilmiş" Zarife hanım Mayılova’nın tıbbi yeteneğini 
Azerbaycanlıların sağlığının korunması yönü, nüfus artışının 
sağlanması, sosyal psikolojik durumunun iyileştirilmesi, bedeninin genel 
direnci zayıflayan orta ve yaşlı kuşağın Malullük restorasyonu, modern 
tıpta tedavi edilemez hastalıkların listesine dâhil olan bazı hastalıkların 
tedavisi için devletin "Zarife Mayilova" komplementar ve alternatif 
araştırma tıp merkezi yaratmaya ihtiyacı vardır. 
 
Merkezde bu alanda yeteneği olan ilahiyat bilimleri üzerine araştırmacılar 
ve olağanüstü yeteneği olan insanlar seçilmeli ve etkinliği sağlanmalıdır. 
 
Ukrayna'da "röntgen kadının" görme nedenlerini öğrenen ve uygulayan 
bilimsel kolektif gibi çeşitli nitelikli kişilerden oluşan araştırma grubu 
oluşturulmalıdır. 
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Bunların yanında, uzun yıllar boyunca Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisi enstitülerinin ve Azerbaycan'ın halk hekimliği, etno botanik,  
farmakognozi, bitki biyokimyası, aromaterapi, gıda hijyeni, arı ürünleri 
ve yılan zehrinin tetkiki üzerine bilimsel araştırma çalışmaları 
sonucunda elde edilen başarılar kamu sağlığı için uygulanır; yerel tıbbi 
bitki ve preparatlarının üretimi için imkanlar araştırılmalıdır. 
Azerbaycan'da Modern Tıp biliminin bu alandaki bilimsel başarıları ile 
halk hekimliği yöntemlerini birleştiren Komplementar Tedavi 
Müessesesi oluşturulmalıdır. 
 

ELEKTROMANYETİK DALGALI CİHAZLARIN  
YANETKİSİ 

 
Elektromanyetik dalgaları ile çalışan tıbbi tanı cihazlarının 

organizmaya aşağıdaki bazı olumsuz etkileri kanıtlanmıştır:    
Yorgunluk  
Anemiye yatkınlık 
İştahsızlık  
Genel zayıflık  
Baş ağrısı  
Organların fonksiyonunun zayıflaması sonucunda sürekli hasta 
olmasına neden olması  
Dikkatin zayıflaması 
Hafızanın zayıflaması 
Mantıklı konuşma yeteneğinin kaybolması 
Psikolojik durumun zayıflaması, sinirliliğin artması  
Tekrar ışınlara maruz kalma veya aşırı alımı sırasında oluşan 
olumsuz tezahürler  
Kan hastalıkları  
Kalp-damar 
hastalıkları  
Onkoloji hastalıkları  
Parkinson ve Alzheimer hastalığı  
Çocuklarda bio alanın yok olması sonucu dış görünüşte sağlıksızlık 
Çocuklarda bilinmeyen ölüm sebepleri 
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Hamile kadınlarda çocuk düşürme  
Yumurta hücrelerinin gelişmeden kalması 
Elektromanyetik dalgalara hassas kişilerde alerji  
Bio alan bozulması sonucunda moleküler yapıda değişiklikler 
 

ZARİFE HANIMIN FAALİYETİNİN MODERN TIP  
KLİNİKLERİNDE YAPILAN MÜAYENE VE TEDAVİ  
YÖNTEMLERİNDEN FARKLILIĞI VE ÜSTÜNLÜĞÜ 

 
Zarife hanım birkaç saniye içinde hastaya teşhis koyuyor. Bununla 

karşılaştırıldığında Modern Tıp kliniklerinde hastaya teşhis koymak için 
laboratuvar ve teknolojik cihazlardan geçmek uzun süre zaman alır ki, 
bu da hastanın tedavisinin gecikmesine neden olur.  

Birçok doktorun görüşü olduğu için çoğu durumda teşhisler doğru 
konulmaz, hastanın yanlış tedavisi hayatı için tehlike yaratır. 
 

Bir merkez olmadığı için hasta birçok klinikte tedavi ediliyor ve 
hastanın yaşamı için tehlike olduğu zaman suçlu şahsı veya kurumu 
belirlemek mümkün olmuyor.  

Tıbbi araştırma cihazları ve muayene yöntemleri özellikle 
radyasyon elektromanyetik dalgalarla işlediği için hastaların sağlığını 
olumsuz etkiliyor. 
 

Kalp-damar, sinir hastalığı olan hastaları bu cihazlarla muayene, 
tıbbi kılavuza göre, kesinlikle yasaktır. 

Modern tıp biliminin tedavi edilemeyen hastalıkları, örneğin 
kanser hastalığı Zarife hanım tarafından gelişmeden durdurulur ve ilk 
haliyle tam olarak tedavi edilir.  
Öne sürülen faaliyet yönü:  

Zarife hanım tarafından insan içini görmesinin yardımıyla "Anatomi" 
konusuna esaslı değişiklikler ve ilaveler yapılmalıdır; 
 

Organların evrim süreci, filogenez, ontogenez, fizyoloji ve 
histolojiyasına dair ders kitaplarının hazırlanması  
Beyin aktivitesi, yaş dönemi ile ilgili, beyinde oluşan 
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değişiklikler hakkında Zarife hanımın söyledikleri esasında, bir takım 
çalışmalar yapılması  
Kozmogoniye ait kitapların hazırlanması  
İlahiyat Bilimleri ile modern bilim arasında birliğin oluşturulması 
Tedavi edilemez kabul edilen çeşitli hastalıkların tedavi yöntemlerinin 
araştırılması Zarife hanımın yardımı ve yönetimi ile ışın terapisinin 
hayata geçirilmesi, yeni cihazların yaratılmasına neden olabilir 
 
"Zarife Mayilov" biostimuledici cihazının kurulması  
Devlet yasalarına göre, tıbbın ilgili alanında ihtisas diploması 
olmayanların bu alanda faaliyetine izin verilemez. Zarife hanımın tıp 
alanında devlet kanunlarına uygun faaliyetine tam güvence için Sağlık 
Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi özel Komisyonu ve 
Bilimsel Konseyi kararı ile "Tedavi hekimi" ve "Radyoterapi doktoru" 
alanında diploma verilmelidir; 
 
Modern tıp üniversitelerinde ders kitabı olarak kullanılan "İnsan 
anatomisi" ne Zarife hanımın teklifleri eklenmelidir.  
İnsanın Yaradan'dan büyük koruması yoktur. Zarife hanımın normal 
faaliyetine zarar vereni cezalandırırlar. Fakat her ihtimale karşı, devlet 
organları tarafından onun özel muhafaza edilmesi için önlemler 
alınmalıdır; 
 
Özel tıbbi klinik ve tedavi yöntemlerinin bilimsel amaçla kullanımı için 
araştırma grubu oluşturulmalı ve devlet tarafından maliyeleştirilmelidir; 
 
Hastanenin bünyesinde uzak mesafeden gelenlerin yerleştirilmesi için 
ortam oluşturulmalıdır, hastanede 3 gün boyunca tedavi gören hastalar 
devlet tarafından maliyeleştirilmelidir;  
Zarife hanımın birçok hastalığın hangi bitkilerle tedavi etmesinin 
mümkün olduğu hakkında da bilgisi dikkate alarak, Fitoterapi üzere 
araştırma yapmak öngörülüyor.  
Klinikanın oluşturulmasının ekonomik önemi:  
1. Nüfusun sosyal savunmasını güçlendirmek amacıyla bu kliniğin ilgili 
devlet kurumları ve bakanlıkların malzemesi hesabına oluşturulması 
sağlanıyor, tıbbi cihaz ve laboratuvar analizleri için başka hastanelerde 
olduğu gibi, 100 000 manatlarla para sarf edilmiyor. 
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1. Burada kastedilen muayene ve tedavi hakkı devlet hastanelerinde 
10-50 kez düşüktür ki, bu da halkın bugünkü durumu için önemli bir 
konudur.  
2. Sosyal durumu düşük olan hastaların modern cihazlarla 
muayenesine ekonomik imkânları olmuyor, Zarife hanım ise aksine, 
hayırseverlik faaliyeti göstererek, böyle hastalara yardım eder  
3. Organizmaya kimyasal ve fiziksel zarar dokundurmadan teşhis ve 
tedaviyi ekonomik olarak belirleyen hiçbir kriter yoktur 
 
4. Modern tıp biliminin tedavi edilemeyen hastalıkları, örneğin kanser 
hastalığı Zarife hanım tarafından gelişmeden durdurulur ve hastalığın 
başlangıç biçimiyle tam tedavi edilir. 
 
 
 
 
 
 

Nizami Rzayev, biyoloji doktoru, biyokimya,  
genetik, radiobiologiya uzmanı, AMEA Radyasyon 

Sorunları Enstitüsü çalışanı 
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TEBABETİN ALTIN ANAHTAR SAHİBİ 
 

Her birimiz mucizevi insanlar hakkında az şey duymadık. Bazısı 
insanın talihini okur, bazısı güzel el yeteneğine sahiptir, fıtraten 
yeteneklidir, daha neler, neler... 
 

Ben ise Zarife hanımı tanıdıktan sonra bunların hiçbirine harika 
diyemiyorum. Zarife hanımı tanıyan herkes benimle aynı düşünür. 
Gözle röntgen etmek, gözle insanın içini kusursuz görerek teşhis 
belirlemek bu hala birçoklarına efsane gibi gözüküyor (onu 
tanımayanları kastediyorum). 
 

Onu tanıdıktan sonra öyle mucizelerini gördüm ki, bu kadının sıra 
dışı, bilgisi tıbbı yüksek düzeyde bilmesi, yalnız Azerbaycan âlimlerini 
değil, dünya bilginlerini bile hayrette bırakıyor. Kimisi bunu böyle 
kabul ediyor, bir inci için seviniyor, birileri görünüşte kabul etse bile, 
bunu kabul edilemez diye düşünüyor. 
 

Ama ben öyle doktorlar hatta akademisyenler tanıyorum ki, yabancı 
devletlerde muayene olup Zarife hanımın belirlediği teşhisin onayını 
bulunca, tekrar geri dönerek, Zarife hanımın şifalı ellerine sığınarak 
sağlığının teminatı olduğunu idrak ederek sadece ona güvenmişlerdir. 
 

Böyle aydınlarımız az değildir, bu gün isimlerinin söylenmemesini 
isteseler de, kendileri Zarife hanımın mucizelerine tanık oldukları için 
kendilerini dünyanın en mutlu insanı sanıyorlar. 
 

Ama öyle aydınlarımız var ki, Zarife hanıma bir kardeş gibi destek 
olmak, onu sekiz kardeşininden biri gibi bilerek, kendisinin ise Zarife 
ocağının kardeşi mutluluğun yaşamasını kimseden gizlemeden, gururla 
onun mucizelerinin tanığı olarak tüm dünyaya beyan etmek için 
ellerinden geleni esirgememişlerdir. Bu ilahi vergiye muhabbet besleyen 
insan belki de birçoklarının tanıdığı Fikret Aliyev’dir. O, Zarife hanımın 
az süre zarfında ülkede yaygın şöhretinin canlı tanıklarından biridir. 
Cumhuriyetin ücra köylerinden bile onun ışığına penah getirenlerin 
sayısı bitmez  tükenmez oldu. Ünlü, sıra dışı fenomen kimliğin sesi artık 
cumhuriyet sınırlarından çıkarak yabancı ülkelere yayıldı. Dış 
ülkelerden ona sığınanlar devamlı oldu, 
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hatta onu kendi ülkesinde görmek isteyenlerin sayısı her gün artmaya 
başladı. Röntgen kadın ardı arası kesilmeyen davetler aldı. Bu davetlerle 
ilgili sorunlarla da karşılaştı Zarife Hanım. Böyle sorunların çözümünde 
aydın insan, sadeliği ile gerçek kardeş gibi Zarife Hanımın yanında olan 
Fikret bey bugün de DJUNA Akademisi'nde Zarife hanımla Djuna’nın 
birbirine yaklaşırken ikisinin arasında elektrik enerjisine benzer 
kıvılcımları görmesini gururla konuşuyor. Djuna Azeri kızı Zarife 
Hanımın mucizelerini gördükten sonra onun önünde diz çökerek bunu 
Tanrının harikası adlandırmıştır. 
 
Fikret beyle sohbetimiz sırasında, bildirdi ki, o, hanımın kudretine, 
Tanrısallığına, gücüne vakıf olduğunu, tedavisini kullanarak olumlu 
sonuçlar aldığında tanık olmuştur. O, Zarife hanımın benzersiz 
olduğuna inandığı için hem kendisi, hem de çocuklarının sağlığını 
Zarife hanıma emanet ediyor. Evet, Dünya'da benzeri olmayan ilahi 
vergili bir insandır Zarife Hanım. Bugün dünya tıp biliminin geleneksel 
olmayan tıp üzere erişilmez zirvesinde duran halk annesi, kutsal insan, 
mutlak varlık, şafak saçan, elimizin şöhreti, "Röntgen kadın" Zarife 
hanım halk arasında, aynı zamanda dünya çapında tanınmasında emeği 
olan insanlar her zaman ferahlık hissi ile yaşayacaklar ki, tarihte 
Allah'ın elçisi olan Zarife hanımla birlikte adları geçecek binlerce kitaba 
yazılacak. 
 
Tıp biliminin altın anahtar sahibi Zarife Hanım dünyayı şaşırtmaktadır. 
 
 
 

Fikret Aliyev, "LUKOİL" şirketinin Azerbaycan,  
Gürcistan ve Türkiye şube Başkanı 
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BU İNSAN BENZERSİZDİR 
 

Zarife hanım hakkında yazmak hem şereflidir, hem de çok zordur. 
Zordur çünkü bir makale çerçevesinde eşsiz güçleri hakkında söz açmak 
karmaşıktır. İlahi tarafından verilen olağanüstü güç sahibi Zarife Hanım 
röntgen kadın seçilmiştir ve onun eşsizliği Azerbaycan'ın, Rusya'nın, 
ABD'nin tıbbi merkezleri tarafından kabul edilmiştir. 
 

Ben kendim bu fıtrî vergiye tanık oldum: 2 yıl önce böbrek taşı 
hastalığına tutuldum "USG" böbreğimde ve safra kesemde birçok taş 
olduğunu tespit etti. Kalp-damar hastalığından acı çektiğim için cerrahi 
işlemine izin vermedim. Zarife hanımın yanma gittim. O, ışığı söndürüp 
beni muayene ederek "USG" nin belirlediği teşhisi onayladı, hatta safra 
yolunun akarında durmuş taşın şeklini, yönünü de belirtti. Bu da 
tamamen USG’in sonuçları ile uyum göstermiştir. Zarife hanım kalp-
damar çatışmazlığımı dikkate aldı ve ameliyatı tavsiye etmedi. Bundan 
sonra, masaj yoluyla tedaviye başladı. 
 

İlk iki seans sırasında korkuyorduk ki, taşlar keskin hareket eder ve 
bu da durumu zorlaştırır. Üçüncü seansta Zarife Hanım sevinçle esas 
taşların eriyip küçüldüğünü söyledi. İki ay içinde ben tedaviyi kabul 
ettim. Durumum durmadan iyileşiyordu. Nihayet, Zarife hanımın 
tavsiyesi ile ben "USG" ye gidecektim. Kendimi iyi hissettiğim için 
gitmedim. Bu arada bir kaza yaşandı: sokakta beni araba vurdu, darbe 
bel kısmıma düşmüştü. Ayrıca ayağım, damarlarım zedelenmişti. 
Kendime geldikten sonra Teşhis merkezinde tam muayeneden geçtim. 
Beni şaşırtan şey, USG benim böbreğimde, safra kesemde taş 
olmadığını gösterdi. Zarife hanım ABD'den yeni dönmüştü. Çok kötü 
ağrı ile onun yanına gittim, o, yine de kendi röntgen gözleri ile karanlık 
odada beni muayene etti ve kesemin tertemiz olduğunu söyledi. İki 
seanstan sonra ağrılar kesildi. Tedavi devam ediyor ve ben tam 
iyileşeceğime inanıyorum. 
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Kanserden kısırlığa kadar onun tedavisinin geniş çerçevesini anlatmak 
istiyorum… Almanya'dan misafirim gelmişti: Eva. Vatanında kanserin 
için ameliyat geçirmişti. İki yıldan sonra metastaz ve lenf bezleri şiştiği 
için ona ikinci kez ameliyat yapmak önerilmişti. 
 
Onu Zarife hanımın yanına götürdüm. Zarife hanım ona lenf bezlerini 
dikkatle saklamayı önerdi ve tedaviye başladı. Bir ay içinde lenf 
bezlerinin şişliği tamamen indi ve Eva kendisini çok iyi hissetmeye 
başladı. Almanya'daki doktorlar hayrette kalmışlardı. Artık bir senedir 
Eva kendini tam sağlıklı hissediyor. 
 
Zarife hanımın İlahi gücü gelinimizde de (ablamın gelininde) kendini 
gösterdi. Onda doktorlar hormonal yetersizlik tespit etmişlerdi ve iki yıl 
tedavi edildi. Tedavi hiçbir sonuç vermedi. Zarife hanım onu muayene 
etti, teşhisi onayladı ve böbrek noksanlığını da tespit etti.  
Gelinimiz 4 seans sonrası hamile kaldı. Hamileliği kötü geçiren 
gelin, 9 ay toksikoz geçirdi. Bunun sonucu olarak, gelinimiz 
çocuğu kaybetme korkusu ile hastaneye düştü. Bunu duyan 
Zarife Hanım, gelini hastaneden çıkartıp onun yanına 
götürmemizi rica etti. Elini karın bölgesinde gezdirdikten sonra 
ağrılar durdu ve çocuğun düşme korkusu ortadan kalktı. Sonuç 
olarak 9 aydan sonra güzel bir torunumuz dünyaya geldi. 
 
Benim gördüklerim gösteriyor ki, Zarife hanımın olağanüstü 
imkânları çok geniştir: karanlıkta insanı muayene ederken, kanın 
durumunu, beynin kan donanımını belirler. 
 
En önemlisi odur ki, Zarife Hanım fikirleri okur ve ahlakının 
Allah inancının olup olmadığını belirler. Allah'a inanmayan 
insanlara, yardım etmez. Bunu hastaya sormaz, kendisi hisseder. 

 
Feride Mammadova, Azerbaycan Milli 

Akademisi muhabiri üyesi, tarih 
bilimleri doktoru 
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EN GÜZEL DEĞERİ HALK VERİYOR 
 

Oğlum Vugar uzun zamandır, hastaydı. Hekimler onun için cerrahi 
işleminin yapılmasının zorunlu olduğunu bildirdiler. 
 

Zarife hanımın adını duysam da, gerçi çocuğumu iyileştireceğine 
dair güvenim hiç yoktu. Son olarak, tereddüde son verip, Vugar’ı onun 
yanına götürdüm. Zarife hanım oğlumu karanlıkta muayene edip doğru 
teşhis belirledi. Çok kısa bir zaman içinde oğlum iyileşti. İtiraf edeyim 
ki, Zarife hanımda olan olağanüstü güç beni hayrete düşürdü. Ne 
yapmalı? Günümüzde o kadar ekstrasensler çoğaldı ki, ben de önce bu 
garip yeteneğe sahip olan kadından şüphe etmiştim. Şimdi ise ... 
 

Bir mucit gibi, onun mucizeleri karşısında hayrette kaldım. Bakü'de 
yolculukta olduğum bu az sürede akademisyen N. Süleymanov’la 
buluşup Zarife hanım hakkında onunla sohbet ettim. O benden rica etti 
ki, Zarife hanımla ilgili bu garip tezahürleri Romanya'dayken dünya 
halklarına anlatayım. Ben, Dünya'da ender yeteneği ile seçilen bu iffetli 
hanıma gerçek anlamda hayret ediyordum. Yalnız beni şaşırtan, onun 
özel yeteneğinin paylaşılmaması, halka gereğince anlatılmaması idi. 
 

Eminim ki, bu kadına er geç kendi gerçek değerini alacağı, gerekli 
ortam oluşturulacaktır. Çünkü o, gerçekten olağanüstü güce sahiptir. 
 
 
 

Arif Memmedov, Azerbaycanın Emekdar  
mucidi, Romanya 
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ZARİFE HANIMIN SIRLI DÜNYASI VE FİZYOLOJİ (TIBBİ)  
MUCİZELERİ İNSANI HAYRAN EDİYOR 

 
İnsanın zihinsel faaliyetleri sonucunda iç organlarının fizyolojik 

özelliğini kendi bakışları ile belirlemesi ve organizmanın enerjisinin 
etkisiyle düzenlemesi hiç de şaşırtıcı değildir. Kanaatimizce, Zarife 
hanımın beyin nöronları fani insanlarda olduğundan daha çok aktif 
çalışıyor. Zarife hanımın yanına gelen hastalardan hastalığı hakkında 
sormadan ve hiç bir cihazla muayene etmeden bir saniye içinde teşhis 
koyması, her normal dünya görüşlü insanı hayrette bırakıyor. 
 

Zarife hanımın bu tür doğuştan yeteneğe sahibi olması insan 
zekâsının gerçekliği, üstünlüğü ve yüksekliğidir. Çünkü böyle görme 
yeteneği ve düzgün tayin etme çok önemli bir olaydır. Benim böyle bir 
kanaate gelmeme neden Zarife hanımın muayenesi olmuştur. O, beni 
muayene ettikten sonra 25 yıl önceki hastalığın şimdi de mevcut 
olduğunu, 2 buçuk seri tedavi alsam da hiçbir etkisi olmadığını kendi 
gizemli bakışları ile belirledi. Hastalığımın ağır olmasına rağmen, hiç 
şüphe yok ki, Zarife hanımın sıcak nefesi, nurlu elleri ve gizemli 
bakışları ile tedavi olacaktır Beyin ve dizden aşağı, ayaklarımın 
damarları faaliyetini tamamen kaybetmek düzeyindedir. Zarife Hanım 
tüm bunları sormadan kendi muayenesi ile teyit etti. Ben 30 yıl geceyi 
gündüze katarak, aile ocağının hararetine, çocuk gülüşüne hasret 
kalarak, gözlerimin ziyasını yitirdim. Beynimi ve ayaklarımı yorarak, 
sağlığıma kast ederek, Şamahı Astrofizik Gözlemevi oluşturulmasına, 
ayrıca dünyada tanınmasına büyük emek harcadık. Sonuçta böyle bir 
hastalığa yakalanmıştım. İşte bu hastalıkla ilgili Şamahı Astrofizik 
gözlem aktif yönetiminden ayrıldım. Bağımsızlığın temel öğelerinden 
biri onun gerçek anlamda entelektüel potansiyele sahip olmasıdır. Bu 
potansiyel sadece hazırlanan kadarla kifayetlendirilmemelidir. Bugün 
sadece, ülkemizde, hem de dünyada tanınan Zarife hanımı aramak, onu 
açığa çıkarıp, değerlendirmek yaşadığımız ekonomik sıkıntılar 
koşullarında oldukça zorunludur. Zarife hanımın zihinsel yeteneklerini, 
tıbbi mucizelerinden 
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maksimum derecede kullanmak için gerekli teknik imkanları ile temin 
etmek hepimizin görevidir. Bu kıymetli insana faaliyetlerinde başarılar 
dilerim. 
 
Akademisyen Hacıbey Sultanov, 
 
Azerbaycan'ın Bilim ve teknik adamı, Uluslararası Astronomi Birliği  
üyesi, Azerbaycan Bilimler Akademisi Fizik-Matematik ve Teknik 
Bilimleri Bölümü Akademik Sekreteri'nin Yardımcısı, Uluslararası 
Enerji - Bilişim - Akademisi Azerbaycan Şubesinin Başkanı. 
 
NOT: Azerbaycan halkının aydın oğlu Hacıbey Sultanov bugün hayatta 
olmasa bile, onun Zarife Mayilova hakkında söylediği yüksek fikirleri 
çeşitli basın sayfalarında, onun hakkında yazılan kitaplarda yayınlansa 
da biz de onun değerli sözlerini hazırladığımız kitap için önemli bildik. 
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ZARİFE MAYILOVA KİMDİR? 
 

İlahi nur, İlâhî ilim, İlahi kader bildiklerimizle bilmediklerimizin 
hududunda bize ışıklı işaretler bilimsel bulgular, olağanüstü sanat 
eserleri, peygamber ahlakı çapında insani nitelikler, şifa enerjisi, 
tahminler, batini keşifler imkânı, en önemlisi ise kayıtsız şartsız olarak 
tüm yaratılmışlara ve hayatımızda yaşanan olaylara, iyi ve kötülüğüne 
bakılmaksızın tüm insanlara aydınlık ve koşulsuz sevgi ile yaklaşma 
potansiyeli verir ve şu anda akıllı olanlar Onun mucizelerini duymuş 
O'na doğru gidiyorlar. 
 

En gizlisi şudur ki, biz herkesten daha az kendimizi tanıyor ve 
aslında, bu yeryüzünde uykulu uykulu dolanan varlıkları hatırlatıyoruz. 
.Çünkü bildiğimiz gibi, yeryüzüne inince hafızamız kilitlenmiş ve 
yeryüzünde bir ruh gibi, kim olduğumuzu unutmuşuzdur. Bu unutkanlık 
da İlahi planın parçasıdır ki, bilmezliğe düşüp İlahinin âlim özelliklerini 
yavaş yavaş, az da olsa benimseyip kendimizi onun zerresi gibi tanıyıp, 
kendimizi kendimiz gibi onaylayabilelim. 
 

Sadece Azerbaycan'da değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde olağanüstü 
şifa nuruna sahip röntgen kadın diye meşhurlaşmış Zarife Hanımın 
kimliğinden haberdar olmak için öncelikle onun gaybı, yani astral 
kimliğini belirlemek gerekir.  
 
Mayilov Zarife Yakup kızı 1959 19 Aralık’ta doğdu. 
 

Öncelikle onun doğum yılı hakkında. Gaipten gelen son bilgilere 
göre, 50'li yıllarda doğanların hepsi gezegenin bilincinin ve ruhsal 
seviyesinin değişmesinde önemli bir rol oynamak için geldiler. Yani  
50'li yıllarda doğanlar yeryüzündeki insanların Allah’a sığınmasından, 
Allah'ın mucizelerinin açık şekilde teyit edilmesinde özel misyon ile 
Dünya'ya inmiş. Bilindiği gibi, 5 rakamı gaybta değişim enerjisini ifade 
eder. "50'li yıllar" ifadesinin temelinde de işte 5 adedi durur, yani sıfır 
çıkar. Dolayısıyla, 50’li yıllarda doğanların hepsi değişim enerjisinin 
taşıyıcılarıdır.  
Zarife hanım bu seride özel bir yere sahiptir ve yeryüzündeki bilinci 
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değiştirenler içinde ön sıralardan birindedir. Onun doğduğu ay Aralık ayı 
da uzay ve İlahi kuruluş açısından dikkati çekiyor. Numarologların 
kanaatine göre, bu ayda doğanlar Allah'ın sevdiği insanlardır. 
 
Zarife hanımın doğduğu gün konusunda ise (19 Aralık) özel 
konuşmak gerekir. Bilindiği gibi, 19 rakamı dinlerin hepsinde ve 
ezoterik öğretilerde en çeşitli bakımlardan tahlil edildi ve kutsal 
rakamlar sırasındadır. 
 
Kur'an-ı Kerim'i tetkik edenler yazıyorlar ki, 19 adedi gizlice Kur'an-ı 
Kerim'in ayetleri ve genellikle metninin yapısında yer alır. Kuran'da " 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla " ifadesi orijinal, yani Arapça 
19 harften oluşur. Bu ifadenin içerdiği 4 kelime Kur'an'da 1919 ayette 
kullanılan ve onların her birinin kullanım sayısı 19'a tam bölünen 
sayılardır. Kuran'da 114 sure var, yani 19x6. Kur'an'da ilk inen 96. 
surenin (Alak) Kuran'ın son suresinden hesaplamak başlarsak 19. 
suredir. Surede 19 ayet var. Ayetlerde ise 285 harf var, yani 19x15.  
Kur'an'ın son inen 110. suresi (Nasr) 19 kelimeden oluşur. İlk ayeti ise 
19 harften oluşur. Kuran'da "Bismillah" ifadesi 114 kez kullanılmıştır, 
yani 19x6. Kuran'da "Vahid" (tek) kelimesi 25 defa kullanılsa da, 
sadece 19 kez bu söz Allah'ın sıfatı olarak kullanılır. Aynı zamanda 
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" tek kelimesinin 19 kez 
Allah'ın sıfatı olarak kullanıldığı sure ve ayetlerin numaralarının 
toplamı 361 ediyor, yani 19x19 ". 
 
Görüldüğü gibi, 19 rakamı Evrenin ve İlahi nurun teşkilinde özel yer 
alır. Kanaatimizce, 19 adedi bir açıdan daha ilginçtir. O hem de 1 den 
9 a kadar, yani cem varlıkların tüm enerji ve özelliklerini kendisinde 
içerdiği için bu kadar önemli özelliğe sahiptir. Yani bu rakamın 
enerjisine düşen insanlar gaybın ve fiziksel âlemin nurunu tam olarak 
kullanabilecek güce sahiptirler. 
 
Zarife Mayılova’nın şifalandırma sürecine yakından vâkıf olanlar ne 
demek istediğimi iyi anlarlar. En hayret verici açılış ise Zarife 
Hanımın astral, yani görünmeyen kodunu belirlerken ortalığa çıkıyor. 
Bilindiği gibi, astral kodu tayin etmek 
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için bu şahsın doğumuna ait olan rakamları toparlamak lazım. Zarife 
hanımın doğumunu bildiren 19.12.1959 tarihindeki rakamları takım ile 
toplayınca onun astral kodu alınacak: 19 + 1231 + 2455. 
 
Böylece onun astral kodu 55'dir. 
 
Okurlara bilgi için belirtelim ki, şu anda yeryüzünde bu bildirimle 

doğanlar parmakla sayılır. Niye? Mesele şu ki, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 
77, 88, 99 rakamları Üstad Rakamlar kabul ediliyor. Evrendeki en güçlü 
meleklerin özelliği ve yetenekleri bu rakamlarla ifade edilir. İlahinin en 
güzel isimleri, yani Esma-ul Hüsna toplam 99'dir. Bu demektir ki, 
üstatlığın bundan ötesi yoktur. 
 
11, 22 ve 33 kodu ile doğanlar toplumların ve halkların kaderinde itici 

güç rolünü oynuyorlar. Bu satırların yazarı kendi şifacılık ve 
ekstrasensorika pratiğinde 33 astral kodu ile getirilenlerle temasta 
bulundu. İlginçtir, aynı kodla doğan hepsinin sağ veya sol omzunda 
belli işaretler oluyor. Halk arasında bu tür belirtilere "peygamber 
işareti" denir.  

Peki 55 kodu hangi özelliğe sahiptir? Bu bildirimle doğanlar 
doğrudan cennet enerjisi ile, yani beşinci âlemin nuru ile dünyaya 
gelirler ve onlar sıradan insanların ilahi mucize sandıkları yeteneklere 
sahiptirler.  

Önce beşinci alem hakkında. Rusça bu alem "pətimernoe izmerenie" 
denir. Geleneksel dinlerde - musevilik, hıristiyanlık, islam, hinduizm vb. 
bu aleme "cennet" denir. Beşinci alemin, yani cennetin nuru ile 
doğanlardaki karakteristik özellikler şunlardır: Yoktan var etme, yani 
olmayan şeyi maddileştirmek, ağızdan çıkan sözün, duanın mucizevi 
güce sahip olması, astral bedenin etkinleşmesi, yani ruhun bedenden 
çıkıp bir alemden diğerlerine seyahat edebilmesi, olağanüstü şifa 
enerjisi, üçüncü göz, üçüncü dil ve üçüncü kulağın güçlü şekilde 
faaliyette olması. 
 
Üçüncü gözü açılanlar için mekân ve zaman engelleri, fiziksel sınırlar 

ortadan kalkıyor. Bu nedenle Zarife Hanım bedenin içindeki organların 
sağlık durumunu net olarak görebiliyor. Mekânsızlık ve zamansızlık 
kavramları buradan ortaya çıkmıştır. Üçüncü gözün sahipleri için 
evrende ve zamanda engel yoktur. 
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İstenilen mekânı ve istenilen zaman kesimini seyredip, bir noktada 
durup Evrenin herhangi bir noktasından haber verebilirler Zarife hanım 
gibi…  
Üçüncü dili bilenler canlı ve cansız varlıkların hepsine hayvanlarla, 

bitkilerle, eşya ve cisimlerle özgürce konuşabilirler. Tarihte bu tür insanlar 
çok oldu. Süleyman peygamber, Nostradamus, İsa, Hz. Muhammed, 
imamlarımızın çoğunluğu, kutsallık mertebesine ulaşmış sofiler, Vanqa (bu 
liste daha uzatılabilir) bu yeteneğe sahip oldular. 
 
Kuran'da bildirildiği gibi Allah Mütekellimdir, yani her şeyi herkesle 

konuşur. 
 
Zarife hanım da üçüncü dili biliyor ve bununla ilgili somut olgular da 

var. Bölgelerimizin birinde misafir çağrıldığı evin avlusunda bir inek 
Zarife hanıma şikâyetçiydi ki, "Karnımdaki yavrum öldü. Bu beni de 
öldürebilir". Zarife hanım ineğin söylediğini ev sahibine belirtirken o 
inanmadı, ama sonradan belli oldu ki, gerçekten de, cenin artık ölüdür. 
 
Üçüncü dili bilenler bitkilerle konuşup onların hangi derde derman 

olduğunu öğreniyorlar ve zannediyorum ki, bu konuda tarihten ilave 
örnekler anlatmaya gerek yok. Üçüncü kulağı açık olanlar, uzaktan da, 
istenilen konuşmayı, çağrıyı duyabilirler. Üçüncü kulak boyunun 
kafatasına birleştiği kısımda bulunuyor ve hipofiz bezi ile doğrudan 
ilgilidir. 
 
Ağır seyitler ve kutsallar bu nedenle uzak mesafeden onların ceddini 

yardıma çağıranların feryadını duyabiliyorlar. 
 
Bir kere Zarife Hanım konuk olarak çağrıldığı bölgelerimizin birine 

gitmeye hazırlanıyormuş ve ansızın yanındakilere demiş ki, "Evin 
avlusunda gutab pişiren Kafkas kadınları benim hakkımda 
konuşuyorlar". Kaydederim ki, Zarife hanım o sırada Bakü'de imiş. 
 
Bâtıni ilimlere göre, insanın fiziksel bedenden başka, daha birkaç 

görünmez vücudu var. Bunlara yayın, astral, düşünüş ve diğer bedenler 
denir. Astral bedeni aktif olan insanlar, aynı zamanda başka mekânlarda 
da var olabileceğini biliyorlar. 
 
Gözlemimize göre, Zarife hanımda bu yetenek var ve kendisinin 

şifacılık pratiğinde yeri geldiğinde bundan istifade ediyor. 
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Zarife hanım çok mucizeler göstermiş, fakat onun daha büyük gaybı 
faaliyet olanakları var. Ne yazık ki, modern bilim bu olanaklardan yarar 
sağlayabilecek noktaya kadar yetişmemiştir veya bu işe istekli değildir.  

Çağdaş dünya biliminde ilginç bir eğilim gözlemleniyor: Ekzoterika, 
yani batıni ilimlerle ekzoterik, yani zahiri (fizik, biyoloji, matematik, 
tıp, felsefe vb). Bilimlerin çoğalması, bir sentez haline gelmesi süreci 
yaşanmaktadır. 
 

Zarife hanım daha çok batıni dünyanın, yani gayb âleminin 
sakinidir ve çağdaş bilim, modern tıp onun bu durumundan istifade 
ederek olağanüstü bilimsel keşifler yapabilir. 
 

Düşüncemizi biraz genişletelim. İnsanda görülen hastalıklar ikiye 
ayrılır: Karmik hastalıklar, yani kaderden gelen hastalıklar ve kazanılmış 
hastalıklar. Karmik hastalıkların şifalandırılma süreci zor bir süreçtir ve bu 
kaderin değiştirilmesi için yalnızca Allah'ın, bundan sonra ise hastanın izni 
gerekir. Bu noktada güçlü duası ve yüce makamı olan şifacının işe 
karışması gerekir. Böyle şifacı hem dua etmeyi başarır, (şaşırmayın, dua 
etmeyi herkes bilmiyor ve aksine insanların çoğu yaptıkları dua ile kendi 
durumunu daha da zorlaştırıyor) hem de gelen cevabı duyup ona uygun 
şifalanma prosedürü icra eder. 
 

Diğer, yani kazanılmış hastalıklar doğrudan insanın kendisi ve 
başkaları hakkında düşüncelerinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. 
Örneğin, sinirli kişilerde kan basıncı ve beyin hastalıkları, aşırı derecede 
sabırsız insanlarda en sonunda kansere geçen mide hastalıkları daha 
fazla gözlemleniyor. 
 

Bu açıdan yaklaşınca modern bilim hastalıklarla karakterin 
ilişkisini anlamak için üçüncü gözü açık olan Zarife hanımın 
vergisinden fayda sağlayabilir ve olağanüstü keşifler yapabilir. 
 

Veya jeolog ve mineraloglar, astronomlar, astrofizikçiler, 
kimyacılar, psikologlar Zarife hanımın sayesinde kendileri için çok şeyi 
keşfedebilirler. 
 

Ne yazık ki bu konuda işbirliği yok ve sonuçta kaybeden bizler 
oluyoruz. Hem de Evren sakini Zarife hanım....  

Şahid  
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BU BÜYÜK GERÇEĞİ İNKÂR ETMEK GÜNAH 
 

Hayatımın öyle bir dönemindeyim ki, artık beni herhangi bir 
yenilikle şaşırtmak zor. Zarife hanım ise beni sadece şaşırtmadı, üstelik 
sarstı da. Evet, sarstı.  

Ben uzun süredir, ünlü tabiplerin kapısını çalıyordum, tedavi 
çizgisinin birini bitirip öbürüne geçerek şifaya kavuşacağımı 
umuyordum. 
Ancak derdime çare bulabilen yoktu. Ünlü tabiplerin yıllarca 
yapamadığını basit bir Azerbaycanlı kadın iki-üç tedavi seansında yaptı. 
 

Sağ böbreğimde üç mercanvari taşa hiçbir tedavi etki etmiyordu. 
Şiddetli ağrılardan huzurum yoktu. Ünlü ürologlar çıkış yolunu sadece 
cerrahi ameliyatında görüyorlardı. Üstelik ekim başlarında sol 
böbreğimde de keskin ağrılar başladı. Belli oldu ki, orada da taş var. 
Ama muayene cihazı bunu göstermemişti. 
 

Tesadüfen akrabalarımdan biri Allah vergili Zarife Mayılova’nın 
olağanüstü yeteneğinden işaret verdi. Beni geçen yıl yayımlanmış 
"Zarife’nin mucizeleri" kitabı ile tanıştırdı. İçimde henüz yüzünü 
görmediğim bu hanıma karşı bende derin güven oluştu. 
 

Sonraki gün artık Zarife hanımın kabulüne gelenlerin arasındaydım. 
Önce onun davranışlarındaki sadelik ve samimiyet, açık görüş yeteneği 
dikkatimi çekti. Beni ilk gören bu genç hanım hastalıklarımı tek tek 
sıraladı. Profesörlerin Japon aygıtı aracılığıyla böbreklerimde gördüğü 
ufak taşları insan gözüyle gördü, sihirli parmaklarıyla duydu. Nihayet, 
beni üzüntülü intizardan kurtardı: 
 

Sıkılmayın, Allah'ın yardımı ile hepsini bedeninizden çıkaracağım.  
Zarife hanımın kabulünde 4 kez oldum. Şaşırtıcı sonuç alındı. Sol 

böbreğimdeki taş, kum haline gelerek süzüldü çıktı, sağ böbreğimde ise 
taşların sadece erimekte olan parçacıkları kalmıştı. Birinci seanstan 
sonra hiçbir ağrı hissetmedim. Son birkaç yılda ilk defa şiddetli 
ağrıların elinden fırsat bulup normal uyku alarak uyuyordum. 
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Hem ben yalnız da değilim. Zarife hanımın kabulünde nice umutsuz 
mide ülseri, fibrom, kör, sağır, gözü şaşı durumda veya böbrek ve safra 
kesesinde taşları, vücudunda kırık ve çıkığı olanların şifa bulmasının 
canlı şahidi oldum. 
 

Bu satırları yazmakta iki amacım var; Birincisi, sahte medyumların 
elinde kalmış onlarca, yüzlerce hastaya İlahi vergili Zarife hanımı tanıtmak; 
İkinci ise, ilgili tıbbi kurumlar ve yetkili kişilere neden böyle olağanüstü 
insanları görmek, değerlendirmek istemiyorsunuz? diye sormak Ama, 
herkes biliyor ki, biz hepimiz Allah'ın kullarıyız ve kadir Yaratan kullarının 
bazılarını gerçekten seçiyor, onlara ilave avantajlar sağlıyor ve başkalarına 
dayanak yapıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bilimsel biotokların ve 
manyetik dalgalarının gücüyle tedaviui onay ve takdir ediyor. 
 
 
 

Doğrudur, bu karmaşık hayatımıza, bu zor zamanımızda da her 
türlü dalavereyle insanları aldatanlar, ayrıca yalancı medyumlar da 
çoktur. Fakat hangi muteber örgüt onlarca, yüzlerce hastayı tedavi için 
davet eden ekstrasensin faaliyeti ile ilgilendi? Şu veya bu ekstarsensi 
gerçekçi, objektif olarak değerlendirdi? Tanımadan herkesi inkâr etmek 
ise kesinlikle doğru değildir. 
 

Zarife hanım ise sıradan medyum değil, Allah'ın kudretinden tedavi 
hakkı almış ender kişilerdendir ve bu büyük gerçeği reddetmek günahtır. 
 

Böyle Allah vergili yurttaşımız için özel ortam yaratılsaydı, çok iyi 
olurdu. Ona şüpheyle yaklaşmak iddiasında bulunan yetkili kişiler 
zahmet edip bir kez onu kendi gözleriyle gözlemlesinler. O zaman 
eminim ki, onlar kendileri kendi elleriyle gerekli belgeleri imzalar, 
Zarife hanıma geniş faaliyet olanakları yaratırlar. 
 

Kazanan ise öncelikle şifa bulan hastalar, sevinç bulan aileler 
olur... 

ZAHİD GULİYEV, profesör,  
Diller Üniversitesi İngiliz-Alman 

dilleri Fakültesi Dekanı 



 
 
 
 

 
21 YILIN HASRETİ 

 
Küçük Kafkas dağları, Kelbecer’i ve Laçin'i de kapsayan mekana 

aittir. Millet birleşince dağ olur. Kelbecer de dağlara, taşlara yaslanmıştı. 
Kızların doğal aynası sayılan güneş ışıklarının vurduğu nehirlerden su 
içmişti Zarife de. Binlerden biri olarak turna gözlü çeşmelerden evlerine 
testiyle su taşımıştı. Yeşil yamaçlardan geçerek yola inip çiçek toplardı. 
Kokusu ormanlar boyunca yayılan kekik, ganteper, semizotu, evelik, 
kuşburnu, çilek, kızılcık topladı yaşıtları ile birlikte. Bütün bunlar 21 yıldır 
artık yok. Ermeniler destekçileri ile birleşip o güzelim yurtları aldı. 
Hazineler düşmana kaldı. Şifalı suları meskeni iblis oymağına döndü. Yer 
altı, yer üstü maden ocaklarının, altın yataklarının ve şifa çeşmelerinin 
cefasını biz çeker sefasını onlar yaşar oldular.  
Bunu Rabbimiz yerde koymaz herhalde! 
 

Bunları hatırlattım, çocukluğuma döndüm sanki. Kış, yaz, başı karlı 
Murov dağı ile çevrelenmiş, hazineleri, "isti su" Sanatoryumu ile tanınmış 
bir güzellik yurdunda göz açmıştım. Adı Kelbecer, ana yurdum, ata 
yurdum Kelbecer. Bu sözleri söyledi gözleri doldu Zarife hanımın. 
Kendine gelip: Servet'in incisi insandır. Gerek oğul olsun, gerekse kız. 
Vatanın ucu bucağı, başı ayağı olmaz. Liparlı dereler, laleli tepeler 
burnuma yurdun eşsiz kokusunu getirir. Tam o an kendimi orda sanıyorum. 
Düşmanın muradı gözünde kalsın, derbeder düşürdü bizleri kendi 
yurdumuzdan. Mülteci, göç, göçmen isimlerini sıralamayı öğretti bizlere. O 
sözlerin içeriğini sorsalardı, cevabını veremezdik. Vatanda vatansızlığı 
zihnimize, beynimize düşürdü düşman. 
 

Farklar…Deliller... Aça bilene helal olsun! 
 

"Ben varım, dünya var" felsefesiyle etrafa baktığımızda bilimin, 
teknolojinin ve uygarlığının 3 binyıl döneminde böyle izah edildiği çok 
şeylere rastlıyoruz. Düşünmeden olmuyor. Tüm bunların anlamı nedir? 
Dün insanlar var olmuştur, bugün de var, yarına Allah Kerimdir. Biz 
dünü kendi yaş sınırımızda hatırlıyoruz, bugünü de aynı saat, saniye an 
gibi. Yarın ne olacağı ise Cenab-ı Hakkın bileceği iştir. Yine hayatın 
gerçeği bu sınırda tanrı ile kul arasında perdede duruyor.  
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Mekaniğin birinci kanununda denir ki kuvve-i tecil kitlenin üretimine 
eşittir. Bu benim kanaatimdir. Hipotezin tahlili yapılsa Güç Allah, kitle 
-bende, tecil ise gezegenler arasındaki çekim alanıdır. Yere 
gönderilenler insan evladının düşüncelerini sürekli harekette tutma 
hizmetten kaynaklanıyor. Allah bizi bizden iyi tanıyor, - düşünceleri 
zekanın anahtarıdır, yoksa lütuftur!  
Ömrün ilk masalı  
Aydınlar diyor ki, herkesin hayatı kendine göre yazılmamış bir 

masaldır. Biz de yazar Shakespeare’in: “ol ya da öl" konusunda durduk. 
Kilise köyünde yaşanıyor bu hayat hikayesi. Kelbecerli günlere  seyahat 
ediyoruz. Böyle bir günün birinde İstibulakla Kilise köyünün arasından 
geçerken güzel manzaralı yerde görünüşü ile dikkat çeken iki katlı bir 
ev görünüyor. Bu evden ses geliyor. Anne kızına yemesi için ısrar 
ediyor. Büyükanne etekliğini sallayarak kızının ve torununun gönlünü 
almaya çalışıyor: "Ay kızım, sakin ol, ister bırak yemesin, onu da 
kendini de üzme". Hissediyordu ki bu küçük kız her iki kadın için de 
çok değerlidir. "Ay oğlum, hatırlıyor musun, Seyyid Misgin baban derdi 
ki, kızın olacak, hem de vergili. O çeşitli ağır sınavlardan geçecek. Bu 
onun sınavlarındandır galiba". Anne kız birbirinin yüzüne baktılar. Ne 
olacağını bilmedikleri için herkes kendi âleminde anlamaya çalışıyordu. 
Ama olan olacaksa olacaktı. Kızı Bilkeyis anne Yahşı’ye cevap verdi: 
Çocuk birden çaresi bulunmayan bir hastalığa tutulmuş olur Allah 
korusun". Kararlılığından vazgeçmese de onun da sesi titredi: 
 
Ne kadar çok keşifler edilmişse, bir o kadar da soru ortaya çıkıp, 

artıyor. İnsanın zihinsel gelişimi ne kadar geniş olsa da, insan zekâsının 
aciz kaldığı noktalar da bir o kadar fazladır. Fakat bu eksikliği de 
fenomenler kendi insanüstü halleriyle dolduruyor. Röntgen kadın Zarife 
hanım gibi! Evet, Zarife hanımın ilk unvanı "röntgen kadın" dır. O, 
karanlıkta iki-üç dakika içinde insan organının tüm inceliklerini siyah 
peçe arkasından görür. Ne USG, ne de röntgen ışınları böyle titizlikle 
keşfedemeyebilir. Mucize değil mi? Alimlere, fizikçilere sormak 
istiyoruz, buyurun takdim edin, nedir bunun bilimsel açıklaması? Bu 
olağanüstü varlık mucize gibi değil mi?.. 
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Peki nedir bu mucizenin özü, sırrı? Elbette olgunluk inancıdır, onun 
"ruhsatı"dır. Sırlı-mucizeli nefesidir. Bunun bilimsel içeriğini açıklamakta 
zorluk çekiliyor. Bilim kendisi acizdir bu İlahi hususun izahını vermeye. 
Kısaca şunu söyleyebiliriz ki, bu şifalı, ışık saçıcı nefes onun kendi eski 
ocağının hikmetindendir, "varis" adını taşımasıdır. Allah'ın seçimindedir. 
Bir de olağanüstü zekâ ve anlayış duyumuyladır. 
 

"Mucizeye" gelince, onun içeriğini olduğu gibi açmak için Zarife 
hanımın tedavi yöntemleri ile yakından tanışmak, hangi hastalığın (çoğu 
zaman da artık yaşamak umudunu kaybetmiş insanlarda) hangi sürede 
tedavi edilmesini ve tedaviden sonra onun sonucunun hangi yollarla 
bulunmasını asgari ölçüde de olsa, bilmek, anlamak lazımdır. Fakat 
bunu önceden belirtelim. Bütün bunları gözlemleyip araştırma yapmak 
için detaylı bilgiye ulaşmak gerekir. Zarife hanımın faaliyetinde öyle 
konular var ki, bilimsel açıklama yapmak istediklerinde ister istemez 
irfanına da yol vermiş olursun. Bununla birlikte, gerçek, gerçek olarak 
kalıyor: Delil olarak ofiste sergilenen yüzlerce hastanın böbreğinden, 
safrasından, idrar kanalından dökülen taşlar, kum taneleri reel 
gerçeklikten haber verir. Hiçbir cerrahi ameliyat, ilaç olmadan toplam 
üç dört seansla bu sonuçlar elde edilmiştir. İşte bu yüzden de ülkenin 
tanınmış hekimleri onunla işbirliği yapmaktan çekinmezler. Hatta 
kendileri, aileleri de Zarife hanımın hastası olmakla gurur duyarlar. 
 

Biz bu bölümde Zarife hanımın çalışmalarında bazı hususları olgu 
karşısında koymaya çalışarak ona başvuran hastaların defalarca doktor 
muayenesinden geçip, onların koyduğu teşhis ve çeşitli tıbbi cihazların 
sonuçlarını da bariz şekilde verdik. 
 
 
 
 

Sülhiyye Hanım 
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İLAHİ VERGİLİ TABİP 
 

Azerbaycan'da "Röntgen kadın" olarak bilinen, nurlu gözleri, güçlü 
elleriyle insanlara şifa vererek onlara sonsuz sevinç bahşeden ilahi 
vergili bir bayandan bahsetmek istiyorum. O bayandan ki, adresine 
yönelenlerin kalbinde umut kıvılcımları yaratmayı başarır, hatta 
doktorların karşısında aciz kaldığı en ağır hastaları iyileştirmeyle asıl 
mucize sahibi olduğunu kanıtlar. Hatta uzun yıllar önce Zarife hanımın 
ebeveynleri ile görüşmek için Hanlar iline gitmiştim. Onun babası,  
Seyyid Yakup ağa ile, yüzünden nur yağan annesi Bilgeyis hanımla 
görüştüm. İlahi güce sahip olan bu insanların ne kadar sıcak, 
misafirperver olduklarını kendi gözlerimle görmüştüm. Böyle bir kutsal 
ocak'ta doğan, saf insanların arasında büyüyen Zarife hanımın 
mucizelerini doğal karşıladım. 
 

O, insanın içindeki hastalıkları en modern tıbbi cihazlardan daha 
net belli ederek iyileştirmeyi de başarır. Z. Mayılova 50’den çok 
hastalığı ilaçsız tedavi edebiliyor. 
 

Zarife hanım ruhsatsız hiçbir şey söylemiyor, hiçbir hastalığın adını 
söylemiyor, tedavi etmiyor. Bu ruhsatı nereden, kimden istiyor?  
En nihayet, ona ruhsat, sakinlik ve kâmil bilgi veren hangi kuvvettir?  
Gariptir ki, bu süreç kısa bir zaman içinde geçiyor, o sanki yeniden 
aleme dönüyor. Zarife hanım karanlık odada birkaç saniye içinde, 3-4 
metre mesafeden bakmakla hastasını muayene ediyor ve bundan sonra 
elde edilmiş bilgileri bilgisayar gibi beyninde analiz ederek ona teşhis 
koyuyor. Hastalığın tarihçesini, fizyonomisini ve diğer detaylarını 
rahatlıkla belirliyor. Bazen, hastayı tedaviye almıyor ve diyor ki, ruhsatı 
izin vermiyor. 
 

İçeri giren hastanın dini mensubiyetini ve Yaratıcıya olan inancını 
bile tayin edebiliyor. 
 

Uzak mesafede olan kişinin vücudunu biostimule etme yeteneği 
hiçbir bilimsel bulgu ile ispat edilemez. Gelecekte Zarife hanımın 
yardımıyla bilimsel araştırmalar yaparak yeni cihaz ve tesisler kurmak 
yönünde adımlar atılması Azerbaycan'a büyük yarar sağlayabilir. 
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Zarife hanım kendi kimliğini kanıtlamak için Uluslararası Örgütlerin 
Alternatif Tıp alanındaki konferans ve sempozyumlarına katıldı ve hep 
birincilik kazandı. Dünyanın birçok ülkesinde tanınan, Almanya âlimleri 
tarafından "Röntgen kadın" unvanı verilen bu iffetli Azerbaycan kadını 
başka ülkelerde çalışmak için defalarca davetler aldı.  
Ona özel uçak, villalar, faaliyet için her türlü ortam vaat edildi. 
 

Yakınları mülteci düştü, dedelerinin kabri Kelbecer'de olan bu 
neslin arzusu yeniden kendi topraklarına dönüp babalarının kabirlerini 
ziyaret etmek, kendi helal topraklarında yaşamaktır. 
 

Kendisinin 2 çocuğu ve bir torunu var. Ama dünyada en çok torunu 
olan büyükannedir. Ona Tanrı tarafından verilen muayene ve tedavi 
yeteneği sonucunda 22 yıl boyunca çocuğu olmayan ailelere sevinç 
armağan etti ve onlar da yeni doğan kız çocuklarına Zarife adını verdi. 
 

Hayırsever olarak da faaliyet gösteren Zarife hanımın en üstün 
yönü reklamdan uzak durmasıdır. Kaderin zorluklarını yaşayan birkaç 
mülteci, şehit aileleri, kimsesiz çocuklar onun yardımından teselli 
bulurlar. Askerlere gerekli yardımları yapmış, Kelbecer göçmeni olan 
iki gencin düğün masrafını karşılamış, bir imkânsız ailenin iki 
çocuğunun eğitim masrafını üstlenmiştir. 
 

Gence'de sosyal güvenceyle yaşayanlara, Kelbecer'in işgali 
sırasında anne babasını kaybetmiş 30 aileye belgelere dayanarak yaptığı 
yardımların hiçbiri kitle iletişim araçlarında aydınlatılmamıştır. Zarife 
hanıma göre, iyi amelin gizli kalması Allah'ın en çok beğendiği 
işlerdendir. 
 

ABD, Macaristan, Rusya Alternatif Tıp Akademilerinin 
akademisyeni, Uluslararası Ekoenerjetika Akademisinin akademisyeni, 
fahri doktora unvanına layık görüldü. Azerbaycan'da ise onun emeği 
Yusif Memmedeliyev adına madalya ve para ödülü, 100'den fazla 
diplomayla, aynı zamanda "Dede Korkut", "El Babası", "Yılın Tabibi", 
"Zarife Aliyeva", "Simurg" Milli Ödülü, "Karabağ" medya ödülü ile 
değerlendirildi. 
 

İlahi vergili bu hanımın görme yeteneğinin insanı nasıl hayrete 
düşürdüğüne defalarca şahit oldum. 
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Eşim Yaşar bey 1995 yılının Şubat’ından itibaren şiddetli mide 
ağrısından sıkıntı çekiyordu. Aldığı tedaviler hiçbir sonuç vermiyordu, 
ağrılarının durmaması bizi sıkıyor, tüm aile üyelerini mutsuz ediyordu. 
24 mart'ta qastroskopiyanın sonucu belli oldu ve hastaya "mide ülseri ve 
stenoz" teşhisi konuldu. Doktorlar 7 gün boyunca acil cerrahi ameliyatı 
yapma kararı aldılar. Ömrünün 57. baharında sağlık durumunda yaşanan 
bu değişiklikler, şiddetli mide ağrıları ve doktorların son kanaati 
yüzünden cerrahi ameliyatı kabullenmiyordu. 
 
Yaşar beyi uzun zamandan beridir tanıdığım, Tanrı'nın seçilmiş kulu, 

olağanüstü yeteneğini kutsal işlere yönelten Zarife hanıma götürdük. Kesin 
teşhisi söylemesi, midesine cihaz takılmasını ve cerrahi operasyonunun 
önerilmesini söylerken onun ilahi vergili olduğuna dair hiçbir şüphemiz 
kalmadı, yüksek duygu ve duyum yeteneğine bir kez daha hayran olduk. 
Toplam 3 seans tedaviden sonra kendini son derece iyi hissetti, bütün 
ağrıları kayboldu, diyetten uzaklaştı. Ama Zarife hanımın tavsiyesi ile 
15 gün sonra bir seans daha aldı. Artık hiçbir ağrıdan şikâyetçi değil, 
istediği besini kabul ediyor. Onu bu beladan kurtardığı için Zarife 
hanıma her zaman minnettardır. 
 
Ben kendim de, aile fertlerim de, iş arkadaşlarım da onun insanın içini 

gören gözlerinden, büyülü ellerinden defalarca şifa bulduk. 
 
Böbreklerimin her ikisinde de kist vardı. Çok acı çekiyordum. Zarife 

hanımın tedavisi sayesinde kistlerin eridiğini muayene sırasında gören 
hekimler de çok şaşırdılar. 
 
Otomobil kazası geçirerek ağır yara almıştım. Hastaneye gitmekten 

vazgeçtim. Yine Zarife hanımın tedavisi ile bu zor durumdan 
kurtuldum, ayağa kalktım. 
 
Kalp hastalığından da ilahi kuvvetli hanımın eliyle şifa buldum. 
 
Torunum Reşat 6 aylık olduğunda ağır hastalanmıştı. Doktorlar 

bebeğin yaşamasına umut olmadığını söylüyorlardı. Onu da Zarife 
hanımın yanına getirdim. Birdenbire çocuğu elimizden aldı dedi ki, 
bana Allah tarafından ruhsat geldi, onu iyileştireceğim. Gerçekten de 20 
dakika boyunca elleriyle bebeğime masaj yaptı. 
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Şimdi torunum 17 yaşında, İngiltere'de eğitim alıyor. 
 
Kızım Aygün'ün (doktordur) erkek çocuklarının hayatını kaybetmesi 

bizi sarsmıştı. Zarife hanımın kontrolü altında oğlu oldu, şu anda 16 
yaşındaki bu torunum çok sağlamdır. 
 
Çalışma arkadaşım Dilek Mirzeyeva’nın Lenkeran'da yaşayan ablasının 9 

senedir çocuğu olmuyordu. Ayrı ayrı doktorlara müracaat etse de, tedavi 
alsa da sonucu yoktu. Ablasını Zarife hanımın yanına götürmemi rica etti. 
Zarife Mayılova’nın kudretli elinin gücüyle kadının annelik özlemine son 
verildi. Şimdi çocuğu büyüyerek 17 yaşına gelmiştir. 
 
Zarife hanım benimle beraber çalışan, Azerbaycan Tıp Üniversitesi 

Azerbaycan dili bölümü doçenti Huraman hanımın oğlunu guatr 
hastalığından, ablası Şergiyye hanımı mikroinfarktdan, Elmira hanımın 
annesini şekerli diyabet hastalığından kurtarmıştır. 
 
Ben bizzat şahit olduğum birkaç örneğini sıralamayla yetindim. Basın 

sayfalarında da sıkça Zarife Mayılova’ya gönderilen teşekkür dolu 
mektupları okuyoruz. Aynure Semedova yazıyor: "Tek oğlum Eyyüb 
okuldan, sınıf arkadaşlarından ayrı kaldı. Ağır hastalık onu çok kötü 
yakaladı. Hızlı, çevik, spora büyük ilgi duyan yavrum hareketsiz kaldı. 
Bir yıldan fazla İran ile Bakü arasında mekik dokuduk. Tesadüfen 
internetten ilahi vergili Zarife Mayılova hakkında bir yazı okuyan bir 
tanıdığımız bize onun yanına gitmeyi önerdi. Oğlum Eyyüb onu 
iyileşmez beladan kurtaran Zarife hanımın yanına kendisi yürüyerek 
gitti.. Selam verip yürekten gelen sözlerini söyledi. O gün kendimi çok 
mutlu hissettim. Gerçekten de evlat baldan tatlıdır". 
 
"Beş yıl boş beşiğe baktıklarını" yazan Tünzale Semedova şimdi bir 

kız, bir erkek annesi olmasından, kızının Zarife hanımın adını 
taşımasından memnuniyetle bahsediyor. Dilek Nağızade süt 
bezlerindeki tümörleri erittiğine, Esmer Abdullayeva ise 20 yıllık evlat 
hasretine son verdiği için Zarife hanıma teşekkürlerini iletiyor. Bir 
zamanlar Zarife hanımın yanına hastalar getirdiğini söyleyen Doktor 
Resite Feteliyeva sonra kendisinin de ona başvurduğunu gizlemiyor. 
 
 
100'lerle insanı ağır hastalıklardan kurtaran bu hanımı sevdiren kalite 

belki de kabulüne gelenlerle iletişim kurma yeteneğidir,  
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Herkesin kalbine yol bulmak yeteneğidir. Kuşku yok ki, bu özellikle, 
Allah'ın ruhsatı ile geçen bu üstün yeteneği akademisyen A.Hüseynov 
şöyle değerlendiriyor: "Zarife hanım edebi dilde güzel konuşması ile 
adamları hayran ediyor, ne çok kitap okumuş ne de çeşitli ülkeler 
dolaşmıştır. Ama onunla konuşurken öyle düşünüyorsun ki, karşındaki 
Zarife hanım tamamen öğrenilmemiş, keşfedilmemiş bir bilim insanıdır. 
 
İlahi vergili bir bulgudur. Yağan yağmur, çakan şimşeklerden başını 

kaldıran zaman selinin, kucağına atıldı ve sel günün birinde onu 
Bakü'ye ulaştırdı. Zarife hanımı öğrenmek için onun kapısına gelmek 
yeterlidir. Burası hep çaresiz bakışlı hastalarla dolu oluyor. Bu, umut 
kapısıdır. Herkes kendi derdini alıp bu kapıya gidiyor. Doğa sert yüzünü 
gösterdiğinde de burada huzur bulabilirsin. Peki, nedir Zarife hanımın 
bu çekim gücü? Uzak kentlerden, köylerden onun kapısına yol alan 
araba kervanlarını bu kadar mesafeyi kat ettiren bu kapıya getiren hangi 
kuvvettir? 
 
Bu sorulara sadece Zarife hanımın çok yönlü harikalar dünyası cevap 

veriyor. Zarife hanımı fanilikten üstünlüğe taşıyan da bu mucizeler 
dünyasının sırrıdır. 
 
Şunu da belirtmek isterim ki, Zarife hanım çoğunun düşündüğü gibi 

ekstrasens değil. Medyumlar belli mesafeden biyolojik alan yaratarak 
tedavi ediyorlarsa, Zarife hanım hastaya doğrudan dokunma yöntemiyle 
tedavi ediyor. 
 
Onun gözlerindeki insan içini görme ışınları (başka ne ad verilebilir)? 

Ve ellerindeki güç ilahi gücün göstergesidir. Bu ilahi güçten sadece 
bizim aileye değil, tüm insanlara sağlık dağıtan Zarife hanıma derin 
şükranlarımızı sunuyor, kendisine sağlık ve uzun ömür diliyoruz. O 
görüşteyiz ki, Tanrının verdiği enerjiyi insanların sağlığına, hayatımızı 
hastalıklardan kurtarmaya harcayan ilahi vergili tabibe normal iş ortamı 
yaratılmalıdır. Onun emeğinin gereğince değerlendirilmesi Allah'a da, 
ağzı dualı kullara da iyi gelir. 
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BU İLAHİ GÜCE NASIL  

HAYRAN KALMAYASIN? 
 

Şiddetli mide ağrısından sıkıntı çekmeye başlamıştım. Aldığım 
tedavilerin hiçbirinin sonuç vermemesi, ağrılarımın durmaması kalbimi 
sıkıyor, beni mutsuz ediyordu. 24 Martta qastroskopiya sonucu mide 
ülseri ve stenoz teşhisi oldu. Doktorlar 7 gün sonra acil cerrahi 
ameliyatı yapma kararı aldılar. Hayatımın 57. baharında sağlığımda 
yaşanan bu değişiklikler, şiddetli mide ağrıları ve doktorların son 
kanaati beni korkutmuştu. Cerrahi ameliyatı yapılmasına 
onaylamıyordum. 
 

Zarife hanımın ilk görüşte görme yeteneği beni hayrete düşürdü. 
Net tanımı yapması, mideme cihaz takılmasını ve cerrahi ameliyatını 
söylerken onun İlahi vergili olduğuna dair hiçbir şüphem kalmadı. 
 

Ondaki yüksek duygu ve duyum yeteneğine hayran kaldım. Toplam üç 
defa uyguladığı tedavi operasyonundan sonra kendimi son derece iyi 
hissettim. Bütün ağrılarım yok oldu, diyetten uzaklaştım. Ama Zarife 
hanımın tavsiyesi ile 15 gün sonra bir seans da kabul ettim. 
 

Artık bir buçuk senedir hiçbir ağrı hissetmiyorum. İstediğim 
yemeği yiyebiliyorum. Bu beladan beni kurtardığı için Zarife hanıma 
ömrüm boyunca minnettarım. Eşim Mefkure Hanım da Zarife hanımın 
İlahi gözlerinden ve kudretli emellerinden bulduğu şifa için ona kalben 
minnettardır. 
 

O, bizim hayatımızı hastalıklardan kurtarmış kutsal kişidir. Onun 
şahsında Allah bizim için, halkımız için kurtarıcı yaratmıştır. Maalesef, 
Zarife Hanım için çalışmaya normal ortam yaratılmamıştır. 
 

Şunu da belirtmek isterim ki, Zarife hanım herkesin düşündüğü gibi 
medyum değildir. Medyumlar belli mesafeden biyolojik alan yaratarak, 
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tedavi ediyorlarsa, Zarife hanım doğrudan dokunma yöntemiyle tedavi 
ediyor. 
 
Onun gözlerindeki iç görme ışınları (başka ne ad verilebilir)? Ve 

ellerindeki güç ilahi gücün göstergesidir. Bu ilahi güçten bizim aileye 
sağlık sunan Zarife hanıma derin şükranlarımızı sunuyor, ona can 
sağlığı, uzun ömürler diliyoruz..  

YAŞAR HÜSEYNOV, Azerbaycan Devlet İktisat  
Enstitüsü'nün doçenti,  

MEFKURE HÜSEYNOVA Azerbaycan Devlet Tıp  
Üniversitesi doçenti 
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SİZ İYİ AMELLERİNİZLE TANINMIŞSINIZ,  
ZARİFE HANIM! 

 
Küçük yaşlarımdan beridir Allah'a inanıyorum. Göze görünmeyen 

ilahi bir gücün olduğuna şüphe etmedim. Büyük Yaratıcının varlığına, 
ilahi mucizelerine inancım hep oldu. Yaşımın yarı olmasına rağmen 
hastalandığmnda hiçbir zaman doktora başvurmadım. 
 

1997 yılının nisan ayında böbreklerimde keskin ağrılar başladı.  
Hastaneye gidip cihazdan geçmeli oldum. Belli oldu ki, böbreklerimde 
kum var. Doktorlar hastanede kalıp, tedavi almamı önerdiler. 
Doğrusunu itiraf edeyim ki, hastanede uyumak istemiyordum. 
 

Yakın dostum, Prof. Zahid Guliyev beni Zarife hanımın kabulüne 
götürdü. Önce duran erkek, kadın ve çocuklar hayretimi artırdı. 
Kendimi tutamayıp, sıra bekleyen hastalara Zarife hanımın tedavisinin 
etki edip etmediğini sordum. Olumlu yanıt alıp sevindim. 
 

Zarife Hanım beni ve arkadaşım Nimet’i kabul etti. Ona hastanede 
konulan teşhisi titizlikle söyledi. Hiçbir teknik cihaz olmadan insan 
içinde yaşanan gelişmeleri titizlikle söylemesi ve teskin etmesi, bu 
kadına olan saygımı bire-beş artırdı. Benim böbreklerimi muayene edip 
kirle dolu olduğunu bildirdi ve tedavi günlerini tayin etti. 
 

Zarife hanım benim düşündüğüm gibi bir kadın değilmiş. İçeri 
girerken onun samimiyetine, insan ruhunu okuma yeteneğine hayran 
kaldım. 
 

Tedavinin 10. günü anladım ki, kumlar böbreklerimden dışarı 
çıkıyor. Şimdi tamamen iyileştim. 
 

Zarife hanım büyüklüğüyle, hastaları kim olursa olsun, ayrım 
yapmadan kabul ediyor. Tedavim sona erdikten sonra anladığım tek 
gerçek, Zarife hanım hem iyi insan, hem de İlahi vergili bir tabiptir. 
 

Yaşar Guliyev, Azerkimya Devlet Şirketi 
İşçisi 
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O ÇARESİZ İNSANLARIN PENAHIDIR 
 

Ben, Esedova Rana Şerif kızı, 1962 yılı 25 Ocakta doğdum. 
Sumgayıt şehrinde yaşıyorum. Azerbaycan Ulusal Bilimler 
Akademisinin Sibernetik sorumlu şube müdürü ve Azerbaycan 
Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde doçent görevlerinde çalışıyorum. 
 

5 yıldan fazladır ki, rahmin miomasından, kisttenn ve mas 
topatiya’dan tedavi oluyordum. Son yıllarda ise ağrılarım daha da 
keskinleşti. Ocak 2009'de birkaç değişik yerlerde "USG" den geçtim. 
Tüm doktorlar bana çocukluğun çıkarılması işlemini tavsiye ettiler. 
Operasyona hazırlandığım zaman Zarife Hanım’ı duydum ve beni ona 
götürdüler. Üç gün tedavi gördükten sonra yeni "USG" cihazından 
geçtim ve şişin küçüldüğünü söylediler. Bundan sonra yine Zarife 
hanımın yanına geldim ve benim mastopatiyamı ve göğüsteki düğümleri 
tedavi etti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Her iki ayda bir Zarife 
hanımın yanına geliyorum. Hasta akraba ve yakınların hepsine onun 
yanına gelmeyi tavsiye ediyorum. 
 

Tanrı'nın mucizesi olan Zarife Hanım şifalı elleri ile birlikte tatlı 
dili ile de tedavi ediyor. Ona şükranlarımı sunuyorum ve sağlık 
diliyorum. Tanrım hep onu korusun. Korusun ki, o da biçare insanların 
derdine çare edebilirsin. O, çaresiz insanların penahıdır. 
 
 
 
 
 

Esedova Rena Şeref kızı, Teknik 
bilimleri adayı, 
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DERTLERİMİZİN İLACI  

ŞİFA MELEĞİ 
 

Ben Zarife hanımı tanıdıktan sonra çok değiştim. Ben K.Ferecova 
adına pediatri araştırma Enstitüsü’nün "Yeni doğan patolojisi" şubesinde 
doktor olarak çalışıyorum. Ancak Zarife hanımı tanıdıktan sonra Allah'ın 
kudreti karşısında doktorların nasıl aciz olduğunu bir daha anladım. 2004 
yılında  hamile kaldım. "USG" de safra kesemde 2 büyük, yani 1.8-2.0 cm 
ebatlarında taşların olduğu belirlendi. Kadın muayenehanesinde jinekolog 
beni azarladı. Bana, doktor olarak hata yapıyorsun dedi. Çünkü çocuk 
büyüdükçe, safra kesen sıkışacak. Biraz durgunluk arttıkça, safra kesemde 
patlama tehlikesi oluşturuyordu. Ben ise onların sözüne rağmen, Zarife 
hanımın yanına geldim. Zarife hanım beni muayene ettikten sonra, safrada 
taşlarının cerrahi ameliyatına ihtiyaç olduğunu söylese de, ancak Allah'ın 
izni ile bana yardım edeceğini bildirdi. 3 gün tedaviden sonra benim 
durumum düzeldi. O benim sadece safra kesimin ağrısını değil, hem de 
depresyonumu aldı. Zarife hanım bir mucizedir. Onu tanıyanlar ondan 
vazgeçemiyor, sağlıklarını ancak ona havale ediyorlar. O benim safra 
kesimdeki taşı eritti, kronik pankreasımı iyileştirdi. Oysa doktorlar her iki 
hastalığın da nasıl tehlikeli olduğunu iyi biliyorlardı. 
 

Ben hamile olduğum zaman toksikozum çok güçlüydü. 
Yediklerimin, hepsini geri çıkartıyordum. Ancak buna rağmen Zarife 
hanıma inancım o kadar güçlüydü ki, biliyordum ki, eğer onun eli benim 
çocuğuma değmişse, gözünün nuru ile çocuğumu röntgen etmişse, 
çocuk mutlaka sağlıklı doğacak. Gerçekten de, doktorlar bilir ki, çocuk 
plasenta aracılığıyla ona gereken makro ve mikro elementleri, 
vitaminleri alarak büyür. Eğer anne doğru beslenmezse, yahut toksikozu 
olursa, herpes, sitomegalovirus, klamidiya vs. gibi enfeksiyonları olursa, 
çocuk ya kusurla doğar ya da düşükle sonuçlanır. Jinekologlar bilirler 
ki, rahim duvarı 3 tabakadan oluşur. Dış kas tabakası, iç kas tabakası ve 
çapraz kas. 
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Rahim duvarı da 3 tabakadan oluşur. Epimetrium, miyometrium ve 
endometrium. Aynı zamanda, embriyoyu çevreleyen perde de üç kattan 
oluşmaktadır. Anenion, koryon, desidia. Ceninin ana karnındaki 
gelişimi hakkındaki bu bilgiler sadece modern teknolojik ekipman 
yardımı ile yapılan gözlemler sayesinde elde edildi. Ancak bazen bu 
teknik ekipman doktorlara yanlış bilgi verebiliyor. 
 

Röntgen Zarife hanım ise hiçbir teknik ekipman yardımı olmadan 
çocuğun anne karnındaki durumunu, gelişimini, ayını, kusurunu, cinsini, 
sağlığını saniyeler içerisinde hiç bir hata vermeden söylüyor. Zarife 
hanımın yanına gelen nice kadınlar oluyor ki, onları ameliyattan 
kurtarmış. Yumurta borusunda kalmış embriyoyu jinekologlar kanama 
olduğu için cerrahi müdahale ile çıkartmak istediler, Zarife hanım ise 
şifalı elleriyle onu rahme düşürerek gebeliği onarır ve hamileliğin son 
bulmasına yardımcı olur. Yüzbinlerce çocuğun sezaryensiz doğmasına 
yardım etti. 
 

Bütün bunlara göre de gezegenimize Allah tarafından gönderilerek, 
insanlara hizmet etmeye, derdimize derman olmak için tahkim edilmiş 
bu şifa meleğine sahip çıkıp, onu korumalıyız!  

Zarife hanımı kalbinde Allah korkusu olmayan, her şeyi parayla 
değerlendiren, şöhretperest, Allah'ın verdiği rızkı kendisininki bilen vb. 
insanların çirkin niyetlerinden korumalıyız! 
 

Zarife hanım benim stenokardiyamı tedavi etti. Benim bel 
kısmımda olan disk yırtılması ve osteohondrozumu iyileştirdi. Ben her 
Zarife hanımın ocağına gittiğimde, orada çok mucizelere tanık 
oluyorum. Hastalarda bulunan işitme, görme halüsinasyonlarını 
kolaylıkla tedavi ediyor. Oysa psikiyatristler onu aylarca, yıllarca tam 
tedavi edemiyorlar. Sonra hastaların çoğu kapasitesini kaybediyor, 
toplumda onlara gereksiz insanlar gibi bakılıyor. Hiç kimse onlarla 
iletişime girmek istemiyor. Zarife hanım ise bu hastalara çok 
hassasiyetle yaklaşıyor. Onlara hasta olarak değil, insan olarak değer 
veriyor. Hastalarda böbrek taşlarını çok kolay eritip, teşhislerini düzgün 
koyuyor. Kadınların süt bezlerinde ve akciğerlerinde bulunan tümörler 
bazen "USG" de bakılarak, doktorlar tarafından doğru teşhis 
koyulmayıp, 
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kötü huylu tümör gibi gösteriliyor. Zarife hanım ise bir an içinde onun 
kötü veya iyi huylu olduğunu söyleyip, tavsiyelerde bulunuyor, 
iyileştiriyor. 
 
Biliyoruz ki, iç organlarda meydana gelen hastalıklar fizyolojik, 
histologiya, biyokimya seviyesinde öğrenilir. O süreçleri anlamak için nice 
jetler, mikroskoplar, laboratuvarlar gerekir. Örneğin, "USG" yoluyla 
yumurtalıklarda, kalkana benzer vezide, hipofizde, hipotalamus, pankreas 
vezide meydana gelen patolojik süreçleri, hormonların hangisinin artıp-
azaldığını laboratuvarsız, kimyasal reaksiyonlar götürmeden açıklamak 
mümkün olmuyor. Zarife hanım, artık Allah'ın kendisine verdiği vergi, 
ruhsat sayesinde 40 saniye içinde hangi organda veya vezide hücre 
seviyesinde neyin artıp-azaldığını söyleyebiliyor. İlahi bu nasıl mucizedir, 
bu ne bilimdir? Bizim halkımız ne talihli, ne mutlu halktır ki, bu güzellikte 
nuru, röntgen Zarife hanımı bizim millete Armağan etmişsin! Zarife hanım 
genellikle, tek bizim halkımıza değil, tüm insanlığa ait bir insandır. Zarife 
hanımı eğer tüm insanlık idrak etmiş olsa savaştan, devletten vazgeçerek 
saflaşırlar. Çünkü Zarife Hanım Allah ile bizim aramızda bir köprü, bağdır. 
O sadece fiziksel olarak insanları iyileştirmez, hem de insanın ruhunu da 
temizleyebilir. Ben onun yanındayken onun gözlerinden benim beynime 
akan nur benim ruhumu öyle oynattı ki, onu sözle telaffuz etmeye aciz 
kaldım. Sanki ben uçuyordum. Yerin çekim gücü sayesinde bir yere 
bağlanıyordum. Ancak Zarife hanımın gözlerinden çıkan nur beni 
uçuruyordu. O, bakışlarını benden ayırdıktan sonra benim uçmam durdu. 
Biz biliyoruz ki, Güneş parlar. Onun nuru sayesinde ağaçlar, çalılar büyür. 
Yerde çok mucizeler gerçekleşir. Bizim vücudumuz ise onu sıcak gibi 
kabul ediyor. Ancak Zarife hanımdan çıkan enerji, nur ise insanın ruhunu 
oynatıyor, hoş duygular yaratıyor. İnsan bu dünyanın faniliğinin 
bilincindedir. Nihayet, Zarife Hanım da bize onu veren yaratan Allah'ın 
kendisinin nasıl güzel olduğunu fark ederek, ölümden korkmuyor,  
dünyaya inanıyor ve masum yaşamaya çalışıyor. 
 

 
Artık, Zarife hanımı tanıdıktan sonra benim, çocuklarımın, 
akrabalarımın neresi ağrıyorsa, biz öncelikle Zarife hanımın huzuruna 
geliyoruz. 
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Biliyoruz ki, en doğru teşhisi o koyuyor. Bazen düşünüyorum ki, bazı 
insanlar sıradan bir robot yaparken, Allah’ın izniyle küçük bir icat 
ediyorsa, onun hakkında bütün dünya halkları biliyor ve onu harika 
sözlerle adlandırıyorlar. Yazarlar eğer bir güncel konuya değinerek 
roman yazıyorsa "Nobel Ödülü" alıyorlar. 
 
Peki, hiç bir tekniğin yardımı olmadan gözleri aracılığıyla hem hastaya 
nur veren, hem de teşhisini koyarak tedavi eden Zarife hanıma neden  
"Nobel Ödülü" verilmiyor? Rabbim Onu kötü gözlerden, kötü 
insanlardan korusun! Rabbim onun evlatlarının hayatını o kadar rahat, 
huzurlu etsin ki, Zarife Hanım da kişisel sorunları olmadan bizim gibi 
çaresiz insanlara Allah'ın izniyle şifa versin!  
Zarife hanım hakkında akademisyenlerden, basit insanlara kadar yüz 
binlerce insanlar fikir söylemişler, yazılar yazmışlardır. Hepsi de çok 
güzel, düzgün yazılmıştır. Ancak İsa Peygamber gayb olmadan önce 
öğrencilerinin birine değil, hepsine söylemiştir ki, gördüklerini 
yazsınlar.  
Talebelerinden biri ona sormuştur, neden bir kişi değil, herkes 
gördüğünü yazmalı? İsa Peygamber buyurmuştur ki, çünkü herkes bir 
olay olursa, onu tam kapsamlı yazamaz. Bu nedenle, herkes kendi 
gördüğünü yazsa daha iyi olur. 
 
Zarife hanımı 10 senedir tanıyorum. Ona olan güvenim gittikçe daha da 
artıyor. Her zaman onun ocağında olan mucizeleri görünce, hayran 
kalıyorum. Biz doktorlar laboratuvarda, USG’siz, röntgensiz, bilgisayar 
tomografisız hiçbir zaman tam teşhis koyamıyoruz. O da çok zaman 
alıyor. Zarife Hanım ise vakit kaybetmeden saniyeler içerisinde teşhis 
koyuyor. Allah ona o güzelliği, yani iç organları görme gücünü 
vermiştir. Biz doktorlar Allah'ın önünde eğiliyoruz, onun böyle güzel 
mucizeleri bize verdiğini görerek seviniyoruz. 
 
Doktor olmama rağmen, çoğu zaman teşhisi bulmak zordur. Allah bize 
o kudreti vermemiştir. Zarife hanıma ise o kudret verildiği için o, iç 
organları röntgen yapabiliyor, onlarda yaranan değişiklikleri hücresel 
düzeyde söyleyebiliyor. Bu nedir? Allah'ın biz insanlara bir lütfudur, bir 
işaretidir! Her şeye adi bakan insanlara bir çağrıdır. Sanki, Allah bize 
Zarife hanımı vermekle 
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bize göstermek istemiş ki, siz isterseniz, beni fark ederseniz, işiniz 
kolay olur! 
 
Zarife hanım insanları sadece fiziksel olarak muayene ve tedavi 
etmiyor. Ayrıca insanların ruhunu da tedavi ediyor. İsa Peygamber gibi, 
onun da başı ışıklıdır, gözlerinden nur yağıyor. Onun elleri de, gözleri 
gibi şifalı. İmamlarımızdan hatıra olan Zarife Hanım bizim aramızda 
tektir. Onu korumak gerekir! Zarife hanım binlerce hamile kadını 
ameliyattan kurtarmış, kaç binlerce insana şifa vermiş, milyonlarca 
insana teşhis koymuştur. 
 
Genellikle olağanüstü insanlara bizim gezegenimizde çeşitli tür isimler 
verilmiş, onları tanıtmak için çeşitli bilgi vericilerden kullanılmıştır. 
Evet, biz kimiz ki, Zarife Hanım gibi olağanüstü insanlara değer 
verelim. Onun kalbini okuyan Allah, zaten ona ebediyet ve cenneti 
vermiştir. Ancak şunu da ifade edeyim ki, Zarife hanımın bize hizmet 
edebilmesi için, ona devlet "Nobel Ödülü" verilse daha iyi olur. 
 
Dünyamızda yaşayan 72 milletin temsilcileri bilsin ki, Azerbaycan 
halkının böyle bir temsilcisi var ki, başka milletlerin dilini bilmese de 
beyinleri okuyabiliyor. Yer gezegeninin hekimleri, insanları bilsin ki, 
Allah şifayı vermek isterse, bizim gibi insanlara saniyeler içinde 
verebilir. Bu zaman hiçbir ilaca, tedaviye otlara ihtiyaç olmaz. Zarife 
hanım elinin enerjisi ile taşları eritebilir. Nitekim, yazar İsa Hüseynovun 
kaydettiği gibi, insanların kalbindeki Allah sevgisiyle, bu insanlar 
ellerinde oluşan enerjiyle taşları eritir, ev eşyalarına nüfuz eder. Ali'nin 
(as) enerjisinden elindeki kılıcı ışık saçarmış, kafirlerse kılıcın sihirli 
olduğunu düşünürlermiş. Oysa bu, Allah'ın kendisine verdiği bir nurdur. 
Beyin hücrelerinin hepsi çalıştığı zaman diğer alemler arası bağ, 
tefekkür dili meydana çıkıyor. Ben hep öğrenciyken İsa Hüseynovun 
kitaplarını okuyunca, hayran olurdum. Hep düşünüyordum ki, keşke ben 
de bu parlak insanlar ile ilgili bir dönemde yaşasaydım. Allah her zaman 
insanların yardımına ulaştığı gibi, bu kez de yardımına ulaşmıştır. Bize 
Zarife Hanım gibi insanı armağan etmekle, bizi nasıl sevdiğini 
bildirmiştir! 
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Allah'a şükürler olsun ki, bizi darda koymamıştır! Zerife hanımı 
tanımak, anlamak için, bize tefekkürden tefekküre yol denilen bir 
mucizeyi göstermiştir. Çünkü Zarife Hanım insanların beynini 
okuyabiliyor. Tefekkür dili aracılığıyla istenilen ulustan insanın beynini 
onun dilini bilmeden de okuyabiliyor. Bu nedenle tüm beşeriyet onun 
kıymetini bilmelidir 
 

Hatire Abbaslı, K.Ferecova adına araştırma pediatrik 
enstitüsünün" Yeni doğmuş bebekler patolojisi" bölümü 

hekimi 
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ÖMRÜNÜZ UZUN OLSUN, ZARİFE HANIM 
 

Ben "Halk Gazetesinde” Zarife hanımın mucizevi tedavileri 
hakkında okudum. Doktor olduğum için bazı insanların vücudunda 
yüksek biotokların olması hakkında ve bunların tedavi edici etkisi 
olduğunu biliyordum. Böyle biotokların da ilahi tarafından her bir 
insana değil, seçkin kişilere verildiğini de net biliyordum. Kendimde 
kadın hastalığı olduğu için Zarife hanıma başvurdum. Bugün son kez 
Zarife hanımın muayenesinden geçtim. Kendimi son derece iyi 
hissediyorum, hiçbir rahatsız olan yerim yok. Bu mucizevi insan 
ailemizden bir kişiye de böbreğin büzüşmesi teşhisini bildirdi. Zarife 
hanım bu hastayı da kendi şifalı elleriyle tedavi etti. Hazırda onun da 
hiçbir şikâyeti yoktur. 
 

Yukarıdaki tanımlara göre, ben Zarife hanıma kendi şükranlarımı 
sunuyorum. Allah onu bize çok görmesin. Yaratıcımız ona hep destek 
olsun. Ömrün uzun olsun, Zarife hanım! 
 

Doktor Rena hanım 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 



 
 
 
 

ŞİFA PERİSİ 
 

Hayatını havasız karanlık duvarlar arasında halkına, milletine 
adayan Zarife hanım hakkında ne yazsam da, ne kadar yazsam da yine 
azdır. Onun bu Allah vergisi olan yeteneklerinden en çok 
yararlananlardan biri de benim. Her zaman dayanılmaz ağrılarla onun 
kabulüne gelir ve buradan kuş gibi hafif çıkarken düşünüyorum ki, 
gözleri röntgen, elleri şifa kaynağı olan bu olağanüstü insan Allahımın 
bizim millete verdiği bir lütfudur. 
 

Bilindiği gibi, eski dönemlerden beri vergili insanlar çok olmuş. 
Lakin insanın iç organlarında röntgen cihazlarının görebilmediklerini 
gözleri ile gören, 50'den fazla hastalığı ilaçsız tedavi eden, aynı 
zamanda insanın kalbini, fikrinden geçenleri yüzüne okuyan sıra dışı 
fenomen kişilik Zarife hanımın şahsında neredeyse dünyada ilk ve 
tektir. 
 

Ben ilk kez bu olağanüstü hanımın yanına 1995'de oğlumu götürdüm. 
Hastalığını biliyordum ama, Zarife hanıma bu konuda hiçbir şey 
söylemedim. Medyum olmaktan çok uzak olan İlahi vergili, melek yüzlü 
bu hanım karanlık odada, yüzünde peçesi oğlumun iç organlarını giysisini 
çıkarmadan 4-5 metrelik mesafeden görerek sadece teşhis koydu, aynı 
zamanda onu iğnesiz, ilaçsız şifalı elleriyle tedavi de etti. Bundan sonra bu 
hanımın akla sığmayan yeteneğine sık sık tanık olmaya başladım. O 
günden sonra bu ev benim için şifa ocağına dönüştü. Yalnız benim değil, 
tüm ailemin, akrabalarımın tek şifa meleğidir bu hanım. 
 

Beni şaşırtan birkaç olayı size anlatmak istiyorum. Bir gün 
duydum ki, torunum Aydın`da güçlü baş ağrıları oluyor, mide bulantısı, 
iştahsızlık da var. Annesi doktora götürmüş, doktor önermiş ki, kafasını 
röntgen ettirin, cevabını bana getirin. Ben bunu duyunca çocuğu alıp, 
Zarife hanımın yanına götürdüm. Zarife hanım her zamanki gibi ışıkları 
söndürdü ve içlerine nüfuz eden güzel gözleri ile torunumu muayene 
etti. Ben heyecanla bekliyordum ki, galiba  
çocuğun başında bir hastalık var diyecek. Bu nur parçası hanım ışığı 
yaktı, siyah kaplamanın altından bana bakarak: "Bu çocukta iki isimde 
bağırsak kurdu var" isimlerini de söyledi. Üzerimden sanki dağlar 
kalktı.  
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doğrudan hastanede laborant olarak çalışan arkadaşımın yanına gittim, 
çocuktan analiz aldı. Ve aynı cevabı bana söyleyince donup kaldım. 
İlahi sana çok şükür! Milletimize nasıl bir lütuf ihsan ettin. Hem teşhis 
koyuyor, hem de tedavi ediyor. Benim bildiğime göre, insan aklının 
idrak edemeyeceği olağanüstü yeteneğe sahip bu röntgen hanım 
dünyada tekdir ve yalnız bizim ülkemizdedir. 
 
Torunumla ilgili bir olayı da size aktarmak istiyorum. Bir gün kızım 
bana dedi ki, 10 gündür her akşam Aydın kendini kötü hissediyor, 
ateşini ölçüyoruz 37.7, 37.8 oluyor. Hekime götürüyorum her defasında 
diyor ki, "Boğazındandır, iltihap var". Antibiyotik tavsiye ediyor, ama 
yararı olmuyor. Ben çocuğu alıp direkt Röntgen Hanımın yanına gittim. 
O, her zamanki gibi yine beni olağanüstü yetenekleri ile şaşırttı. Tanı 
olarak, safra kesesinde kurt olduğunu söyledi. Az çok tıp bilgisi olanlar 
bilir ki, bu hastalığın tedavisinde safradaki kurtları, imha etmek için çok 
ağır ve uzun süreli ilaç tedavisi gerekir. Zarife hanım bu hastalığı şifa 
saçan elleriyle toplam 3 seansta tedavi etti. Ben düşünüyorum ki, bu 
olay tüm yönleriyle bir mucizedir. İtiraf etmeliyiz ki, eğer Allah bu 
Hanıma doğuştan gelen bir yetenek vermişse, bunu değerlendirmek, 
düzgün kullanmak lazımdır. Bu insanların sağlığında anıtı dikilmelidir. 
Çünkü Zarife Hanım Allah'ın bizlere bir lütfudur. 
 
 Zarife hanımın nurlu yüzünü, güzel çehresini görmek, sevecen, hazin 
sesini duymak için yanına sık sık gidiyorum. Onun kabulünde sadece 
Azerbaycan'ın ayrı ayrı bölgelerinden değil, hatta dış ülkelerden de çok 
çeşitli hastalıklara sahip insanların umutla beklediklerini görüyor, 
sevinç dolu gözyaşlarına tanık oluyorum. 
 
Kendi adıma, ailem adına Sayın Zarife hanıma sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Allah onu bu millete çok görmesin. Çünkü o benim gibi 
yüzlerce, binlerce tedavi edilemez hastalığa düşen insanları gözlerinin 
nuru ile ellerinin şifası ile yeniden hayata döndürüyor. Elinin şifası, 
gözünün nuru tükenmesin, ey milletimin şifa perisi!  

Hakikat Zahidova, Tarih  
üzere felsefe doktoru 
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AZERBAYCAN’DA HEPATİT HASTALIĞI 

RÖNTGEN KADIN TARAFINDAN 
TEDAVİ EDİLİYOR 

 
Dünyada tedavisi olmayan hastalıkların içine giren hastalıklardan biri 

hepatit denilen hastalığın bazı türleridir. Hepatit A, B, C, D, E, G olmak 
üzere 6 türe ayrılır. Hastalığın tedavisinin zorluğu, çeşitli kökenli virüsler 
tarafından işlenmesi ve özellikleri aniden ortaya çıkmasından dolayıdır. 
 

Dünyada 170 milyon insan hepatit C virüsünden zorluk çekiyor.  
Hepatit hastalığının çeşitli türleri ile bulaşan hastalıkların tedavisi 
Röntgen Zarife Mayilova Hanım tarafından yapılır. 2013 yılında Z. 
Mayılova tarafından 35’den fazla hepatit hastası tedavi edilmiştir. Bu 
hastaların bir kısmı uzun yıllar boyunca ülkemizde ve yabancı 
kliniklerde defalarca tedavi ve muayene edilmiş hastalardır. 
 

Zarife hanım tarafından tedaviye alınan hastalar, hastalık sürecinden 
bağımsız olarak tam tedavi edilmiştir. Onların tedavisi hiçbir ilaç preparatı 
uygulamadan tedaviye kabul edildikten sonra 3 gün boyunca 
gerçekleştirilmiştir. Ağır derecede hepatit C ve B ye tutulanlar 15 gün ve 
bir ay sonra tekrar 2-3 gün tedavi seansı alarak tamamen iyileşmişler ve 
tamamen iyileştiklerini doktorlar da onaylamıştır. 
 

Zarife hanımın büyüklüğünü öğrenmek, az da olsa onu anlamak için 
onun ziyaretinde bulunan yüzlerce insanın gözlerinde parlayan umutlarını, 
şifa bularak normal hayata döndürülmeleriyle yüzlerine yansıyan sevinci, 
ilk kez gelenlerin tedirgin bakışlarını, sevinerek eline dökülmüş böbrek, 
safra taşlarını, uzun süre evlat hasretinde olanların anne olmak üzere 
olduklarını, Hanımın şifalı elleriyle dünyaya gelmiş bebekleri görmek 
yeter. Burası umut kapısıdır. Herkes kendi derdini alıp kapısına gider. 
Hanımla görüştükten sonra onun nurlu olağanüstü bakışlarını, tanımladığı 
eşsiz teşhisi görünce hayran kalmamak imkânsızdır. O, kendi hareketleri, 
yeteneği ile herkesten farklıdır.  
Hiç bir ilaç kullanmadan, ameliyat etmeden 
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hastayı vücut, baş, göğüs şişlerinden kurtarmak, safra, böbrek taşlarını 
dökmek, yayılmış kanser hastalığını tedavi etmek, uzun yıllar boyunca 
evlat hasretinde olanlara sevinç vermek eşsiz bir mucizedir. 
 
Zarife hanımın faaliyetlerinde tanık olduğum olaylardan bazıları 
hakkında okuyuculara bilgi vermeyi borç bilirim. Öyle ki, kurtuluş 
yolunu Zarife hanımın ocağında gören genç bir oğlanla annesi kabul 
odasına girerler ve kendilerini tanıtırlar. Cezayir göçmeni anne, Çiçek 
ve oğlu, Alişov Surac. Ana evladının hastalığı hakkında bilgi vermek 
ister. Zarife hanım onu durdurarak "onun durumunu ben size 
anlatacağım" diyerek ışıkları söndürür. Karanlık odada onun röntgen 
gözleri faaliyetlerine başlar ve hızlı bir şekilde hastalığı anlatır. 
Hastanın beyin kapağını işlem aracılığıyla açmışlar, ama hiçbir şeye 
dokunmadan kapatmışlar. Genel olarak, bu ameliyat gerekli değilmiş. 
Yanlış teşhis sonucu ameliyata almışlar, ancak helal olsun o âlime ki, 
doğru karar vererek, hiçbir şeye dokunmadan beyin kapağını yeniden 
kapatmış. Çünkü hastanın göz dokularının üzerinde, yani çok hassas bir 
noktada mavi renkli sıvı birikimi varmış. Eğer bu ödeme el ile 
dokunulursa çocuğun hem sağır hem de felç olma ihtimali varmış. 
Ayrıca karaciğerinde 4 cm büyüme, böbreklerinde tuz birikimi, birinde 
ise 2-3 adet taş varmış. Ateşinin düşmemesinin nedeni de böbrek 
baskısındanmış. Zarife Hanım “beyinde işlem yapıldığı için ben o alana 
dokunamam Eğer işlem yapılmamış olsaydı, ben o tümörü onun 
kulağından çıkartırdım.” demiş Kalan hastalıklarını iyileştireceğini, 
beyinde bulunan tümörün ise lazerle ameliyat edilerek çıkarıldığında, iyi 
sonuç verebileceğini bildirmiş. 
 
Hastanın annesi Çiçek Hanım, bu muhteşem Hanıma teşekkürler etti. 
Aynı zamanda, Hanım hakkında daha önce bilgisi olmadığı için çok 
üzüldü. 
 
Evladımın hastalığını bize anlatırken bir an çok şaşırmıştım. Tüm 
dedikleri, akademinin bize verdiği hasta belgelerinde vardır. Hanım dediği 
gibi üç gün süresince hastanın durumunu tamamen iyileştirdi, ateşi 
normalleşti. Üç gün önce gelmiş hastanın hastalığından hiçbir eser 
kalmadı. 
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... Aslen Gence şehrinden olup, Moskova'da yaşayan Memmedova 
Sevinç kabule gelmişti. Muayene sırasında Zarife Hanım tarafından 
göğsünde iyi huylu tümör olduğu belirlenir. Hasta anlatır ki, uzun süre 
düşündükten sonra Moskova’da doktorların da kararı sonucu o kisti 
aldırmaya karar verdim. Ameliyat günü belirlendi. Gece rüyamda 
babam bana “sen burada ne yapıyorsun? Senin çaren Bakü'de Zarife 
hanımda. Git onu bul.” dedi. Ben uykudan uyandım ve uyuyamadım. 
Ameliyat olunacağım günün sabahı erkenden hasta kıyafeti ile taksiye 
bindim eve geldim. Rüyayı evde eşime anlattım, hastaneye 
dönmeyeceğimi bildirdim. 
 

Zarife hanımın mucizesi ile iyileşen Sevinç Hanım "Sizin 
kudretinize, mucizelerinize hayranım, Abla. Bana ve aileme armağan 
ettiğiniz hayatımı size borçluyum" diyerek, sevinç ve ferahlık içinde 
ailesine döndü. 
... Şahidi olduğum mucizelerden biri de böbrek hastalığı olan İlham 
Hesenova doktorlardan ilaçla tedavisi mümkün olmadığını, 
iyileşmesinin sadece ameliyatla taşın çıkarılmasıyla mümkün olduğunu 
öğrenmişti.  İlham ise düşünürüm demiş, umut bildiği Zarife hanımın 
kabulüne gelip böbreklerinde gerçekten taş olduğunu öğrenmişti. Hanım 
ise ona yardım edeceğini bildirmişti, belirmem gerekir ki, Hesenovlar 
ailesi hanımın ilahi gücüne çok inanan bir ailedir. Çünkü onlar defalarca 
hanımın yaptığı tedavinin sonucunu görmüşlerdir. Ilham’ın ablasının 7 
yıl çocuğu olmamış, hanımın yardımı ile annelik mertebesine ulaşmıştı. 
Bu yüzden de İlham’ ameliyat olmayı tavsiye etmemişlerdir.. 
 

İlham Hesenov söylenen zamanda tedaviye gelmiş, tedavi odasına 
giriş yaptıktan sonra hanım ışıkları kapatıp kendi koltuğunda oturmuş, 
İlham ise belli mesafede durmuş. Birden duvarın birinin aydınlanmaya 
başladığını görüp, hanıma bir şey söylemek istediğini belirtince, hanım 
ona susmasını işaret etmiş. Bir de bakmış ki, duvar tamamen ekran 
dönüşmüş ve ekranda dört tane doktor gözükmüş. Bunlardan ikisi 
sedyeyle gelip İlham’ı sedyeye koymuşlar ve ameliyat masasına 
yatırmışlar, İlham şaşkınlık içinde onlara bakıyormuş. Hekimlerden ikisi 
ayaklarından tavana bağlanmış halde yüzü aşağı, ikisi de 
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yandan İlhamın böbrekleri üzerinde işlem yaparak, taşı çıkarıp atmışlar. 
Hatta taşın yere değen sesi onun kulağına gelmiş. Onlar onu bir daha 
muayene edip, ameliyat yerine lamba ile bakıp dikmişler. Ayaklarından 
asılı olan doktorlardan biri eli ile çıkmasını işaret etmiş. Bunun üzerine 
Zarife Hanım İlhama gidebilirsin, artık tedavi olundun, diyerek ışığı 
yakarak çıkmasını bildirmiş. 
 
Ertesi gün "USG" aparatına gittiğinde böbreğinde hiçbir şey olmadığını 
bildirmişler. İlham bu mucizeyi kime anlattıysa, İlham’ın aklını 
kaybettiğini söylüyorlarmış. Ancak İlhamın aklı yerindedir. Bu da 
ilahinin görünmez güçlerinin Zarife hanımın aracılığıyla yaptığı eşsiz 
bir mucizesidir. Zarife hanım, Siz ne büyük bir varlıksınız. Ilahinin 
emin ve güvenilir evladı, erişilmez zirvesisiniz. 
 
... Şamil Aziz’beyov sok ev 79-da yaşayan Guliyeva Arzuya sekiz aylık 
çocuğu Ayan’ın doktorlar tarafından belirlenen hastalığının "Refleks" 
olduğunu bildirmişlerdir. Yani azot kana karıştığı için her iki böbrekte 
çürüyor. Ve iyileşmesinin mümkün olmadığını, 2-3 gün ömrü kaldığını 
söylemişlerdir, artık çocukta idrar akarı da olmadığı için şişlik 
oluşmuştur. 
 
Ayan’ın durumundan ötürü annesi, Zarife Hanım hakkında bir şeyler 
duyuyor. Son umut olarak hanımın ocağına ve kudretine sığınarak 
çocuğu yanına götürürler. Hanım bakarak doktorları kararını onaylar. 
Fakat Ayan bebek olduğu için, Kadir Allah'tan yardım istiyor. Çok 
çekmeden Hanım'ın mucizesi sayesinde çocuğun içine yığılmış irinli, 
kanlı, kirli sıvı idrar kanalı aracılığıyla çıkmaya başlar. Küçük Ayan 
hayata ve ebeveynlerine geri döndürülür. Bundan büyük mutluluk, 
bundan büyük mucize ne olabilir.  
... Yıkılacak olan yüzlerce genç yuvaya barış, sevinç, evlat kısmet etmiş 
Zarife hanımın mucizelerinden biri de Ş.Ezizbeyov 799 adreste yaşayan 
Hesenova Elanaya ve ailesine verilmiş sevinçtir. 3-4 senedir Elana 
hanıma gittiği tıp merkezlerinde umut verici bir fikir söylememişlerdir. 
Nihayet, Elana birçok aramadan sonra hanımın ocağına, onun kabulüne 
gelip çıkmış, tanı aldığında doktorların görüşleri doğrulanarak, onda 
büyük fibroma olduğu doğrulanmıştır. Fakat hanım onun meyus 
olmasına izin vermemiş, 
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her şeyin iyi olacağını söylemiştir. Gerçekten de Ilahinin kudretli 
yardımıyla hanım sadece Elananın hastalığını iyileştirmemiş, hatta ona 
bir evlat da nasip etmiş, ailenin saadeti, sevinci olmuştur. Bu bebek de 
artık Zarife hanımın kontrolünde büyüyordur. 

Onun tedavi ederek hayata döndürdüğü insanlar sayısız 
hesapsızdır. Ağır derecede yanmış, derisi çıkmış başı ovarak, hatta elini 
koyduğu yerden üç renkli tüy çıkması, gelişmesi zayıflayarak 5 cm 
kısalmış ayağın restore edilerek düzelmesi, mezarı kazılmış ölünün 
hayata döndürülmesi olağanüstü olaylardır. Bunlar bu insanın 
kutsallığının ispatıdır ve tarihten silinmez mucizelerdir.  
... Hanım'ın tedavi edip insanlara hayat vermesinden başka da 
mucizeleri de sayısız hesapsızdır. Bir kez Nardaran pirinin ziyaretinden 
çıkarken sıcak havada onun su kuyusunun üstünde durarak dua etmesi, 
ayakta durduğu halde hiçbir kaynağı olmadan onun avucunda su peyda 
olması, onun bu suyu yüzüne sürmesi canlı mucizedir.  
... Hastanın teşhisini belirledikten sonra, hastanın kararsız olduğunu 
hissedip bizzat kendisi "USG" aparatına götürerek, kontrol ettiren ve 
kendi teşhisinin doğru olduğunu teyit ettirdiği zaman Nezaket hekim 
aparatı söndürdükten sonra, hanımda ilgi uyanmışdır ki, o, aparatın 
çalışma prensibini müeyyenleşdirsin ki nasıl oluyor o, insanın 
hastalığını tanımlar. Hekim belirlediği teşhisi yazarken Zarife hanımın 
bakması ve ilgisi sayesinde "USG” aparatı devreye girer. Hanım onun 
çalışma prensibine baktıktan sonra doktora der ki, aparatı kapatın. 
Hekim ise şaşırır, ben aparatı çoktan kapattım. Hanım gülerek diyor ki, 
ben çalıştırdım, siz de kapatın. Bu olay benzeri olmayan mucizelerden 
biridir. 
 
.. Neftçala ilçesinde 30 yıldan fazla tıp alanında (feldşer) çalışan 
Hüseynov Zakir İman oğlu uzun süre beyin krizi (kendinden geçme), ve 
tümörden ıstırap çekiyormuş. Onun derdine hiç bir yerde çare 
bulunamamış. Nihayet hoş bir tesadüf sonucu gazetede hanım 
hakkındaki makalelerden birini okuyarak, kendi kurtarıcısını bulduğunu 
tahmin ederek hanımın kabulüne gider. Hanım onun teşhisini net 
belirleyerek, onda beyin tutması olduğunu ve uzun zamandır 
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tedavinin düzgün yapılmadığını bildirmiş ve yardım edeceğini söylemiştir. 
Onu 3-4 gün tedavi edip, kendisine de bildirmiş ki, zorlukların olacak, 
belki dilin belli bir süre şişecek, doktora başvurup operasyon sakın olma. 
Eğer çok ağır geçerse, yanıma gel. Zakir, Hanımın dediği gibi bu olayları 
yaşamış dili ağzında şişmeye başlamış ve hiçbir doktora başvurmamıştır. 
Bir süre geçtikten sonra dilin altından emilerek taş haline geçmiş nohut 
boyutunda bir şey yere düşmüştür Bu taşı Zakir Bey cam bir kaba koyarak 
hanımın kabulüne gitmiştir. Bu taş sergilenerek, hanımın kabul odasında 
başka çeşitli hastaların böbrek ve safra kesesinden dökülen ve cam 
kavanozların saklandığı yerde saklanır. Böylece Zakir`in beyin hastalığı da 
iyileştirilmiştir. 
 
Bu gerçekten hiçbir bilimsel izaha sığmayan büyük bir mucizedir. 
Dünyanın tanınmış tıp bilginleri Zarife hanımın olağanüstü tıbbi 
bilgisine hayran kalarak onunla anlaşıyorlar. 
 

 
Yakut Nebiyeva,  
AMEA-mensubu 
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ONUN OLAĞANÜSTÜ YETENEĞİNİ  

BELİRLEMEK İÇİN BİLİM  
HENÜZ ACİZ 

 
Onun insan içini, olağanüstü bir şekilde sınırsız olarak görmesine, aşırı 

derecede hassas teşhisine, herhangi bir ilaç kullanmadan tedavisine şüphe 
ile kim bakarsa, bu kişiyi sadece Zarife hanımın kabulüne davet ediyoruz. 
 

Zarife hanım "ruhsat" sız hiçbir fikir söylemiyor. Hiçbir tedavi 
gerçekleştirmiyor. Buradan anlaşılmaz mı ki, bu hanımın mucizeleri 
Rabbimin kudreti, onun varlığı ile ilgilidir? 
 

O, hastaları kabul ederken, onların kalplerinde saklayıp, anlatmadıkları 
görüşlerini de onlara açıklar ve doğru bir şekilde danışmanlık eder. O, 
mü'min, pak, temiz insanları çok sever ve onların tedavisinin, arzularının 
daha çabuk hâsıl olacağına inanır. Onun bir amacı var, o da insanlara kendi 
yardımı ile ilahinin gücüne, kudretine, kuvvetine dayanarak şifa ihsan 
etmektir. 
 

Kadın insanlığın en zarif varlığıdır, diyoruz. O, kadın gibi zarif, 
ince, taze, insan gibi eşsiz, ana gibi hassas, dikkatli. Sadece yalanı kabul 
etmiyor.  
Zarife hanım tıp dünyasında vazgeçilmez bir varlıktır, o, halkımızın 

değerli servetidir, onu hangi ülkeye davet ederlerse etsinler yine de o 
kendi gücünü, ülkesi için kullanır.  
İlahi gücün ona bahşettiği tıp alanının fenomeni olduğunu kanıtlamıştır, 
yine de kendi ülkesine hizmet eder. Bu vazgeçilmez insana biz de 
ilahiden sağlık, büyük güç, başarılar diliyoruz. 

 
H.Hacıyev,  

Moskova 
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FENOMEN KADIN KARANLIK ODADA  

İNSANIN İÇİNİ ÇOK NET GÖRÜYOR 
 

Avrupa âlimleri Azerbaycanlı soydaşımıza boş yere "Röntgen 
kadın" demiyorlar. Aynı zamanda o, olağanüstü yeteneğiyle hastalara 
ilaçsız iğnesiz şifa verme kudretine sahiptir. 
 

Aslında hakkında konuşacağım fenomen kadının huzuruna beni sosyal 
ağların birinde tanıştığım bir bayan götürdü. Ama kabul odasında tereddüt 
ettim: "Ben o kadar ünlü doktorlara başvurdum, en modern "USG" lerde 
muayene oldum, ne önemi olur ki"? Şahruh söylediğim hanım: "Bırak son 
bir şans ver, inan ki, pişman olmayacaksın, ancak gazeteci olduğunu 
söylemesen iyi olur! "  dedi. Ben onaylayarak susup kabul odasında nöbet 
bekleyen ve büyük umutla gözlerini Zarife hanımın kapısına gözünü dikmiş 
hastaları seyrediyordum. Gerçekten de 7'den 77’ye burada bekleyen herkes 
onun kapısına "Umut kapısı" gibi bakıyordu. Kabul odasında tabip Zarife 
Hanım Mayılovanın olağanüstü yeteneği sayesinde dünyanın çeşitli 
ülkelerinde layık görüldüğü diplomalar, sertifikalar ve şifa verdiği 
hastalıkların uzun listesi dikkatimi çekti: Kalp-damar eksikliği, kalpte olan 
ağrılar, beyin-damar dolaşımının bozulması, karaciğer hastalıkları, böbrek 
taşı hastalığı, kan basıncı, safra kesesinde oluşan taşların ağrısız dökülmesi, 
ağız-burun hastalıkları, karlık, seslere morit, çocuklarda dil tutulması ve 
kekeleme vs. ve bu hastalıkların sayısı 50'yi geçiyordu. 
 

 
Geçen mayıs ayında ailemizde yaşanmış ağır kayıptan sonra ben de 

bunalımdan çıkabileceğime inanmıyordum. Uykusuzluk, kalp ağrıları, 
mutsuzluk hissi vb. negatif semptomlar cismime-ruhuma ele 
geçirmişti...Yaratıcı bir adam olsam da, nasıl derler, elim kaleme 
gitmiyordu. Son 2-3 ayda özel tıbbi merkezlerde ve kliniklerde muayene 
için harcadığım paralara yazık ediyordum. Arkadaşlar bana İran’a 
gitmemi tavsiye ediyorlardı. Orda muayene masraflarının ve ilaçların 
ucuz, hem de doktorların yetenekli olduğunu söylüyorlardı. 2 yıldan 
fazla Bakü'de çeşitli 
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hastanelerde tedavi edilen hayat arkadaşımı çok erken kaybettiğim için 
doktorlara, ilaçlara hiçbir güvenim kalmamıştı. Kaderin beni bir gün 
İlahinin çaresiz hastalara şifa için seçtiği fenomen Zarife Hanımın 
yanına götüreceği hiç aklıma gelmezdi. Nihayet sıra bana da geldi. Bana 
3-4 metre uzaktan bakıp, ışıklarını kapattı. Gözle uzaktan muayene 
yaklaşık 1-2 dakika sürdü. Zarife hanım ışığı yaktı ve dedi ki: 
 
Siz içeri girerken, benim yeteneğime şüphe ettiniz. Onun için içinizi kitap 

gibi okumaya mecbur kaldım. Uzun yıllar önce mideden ameliyatı 
geçirmişsiniz. Karaciğerinizin boyutu biraz büyüktü ve üstelik yağlanma 
var. Ben şunu da söyleyebilirim ki, aşağı bölgenizin (o, etik olarak sanki 
prostat kelimesini kullanmıyordu) bezinin hacminde büyüme var ama esas 
mesele olarak kalbinizin iki damarında sertleşme var. Endişelenmeyin, 
geçecek. Ama siz en çok depresyondan sıkıntı çekiyorsunuz. Bu, bir süre 
daha devam edecek. 
 
Doğrusu, Zarife Hanım Mayılovanın "USG" idaresi ve modern tıp 

biliminin başarılarından sayılan diagnostik cihazların tetkik edemediği 
hastalıkları kendi sıradan gözleriyle karanlık ortamda titizlikle 
görebilmesi beni çok şaşırttı. Nitekim onun içimde gördüklerinin 
çoğunluğunu son dönemlerde başvurduğum tıbbi merkezlerin ve özel 
kliniklerin verdiği muayene sonuçlarında ve disklerinde de yansıyordu. 
Sadece kalp damarında sertleşme hariç. 
 
Ben Zarife hanımla kısa sohbetimde kalem ehli olduğumu belli 

etmemeye çalışsam da, o bunu hissetmişti. Şimdi düşünüyorum, Zarife 
hanım günümüzde insanın iç dünyasının en ünlü görücüsü, bilicisi ve 
karanlıkta belirlediği çaresiz hastalıkların şifa vericisidir. Bu, onun ilahi 
bir güce sahip, benzersiz yetenek ve şaşırtıcı mucize sahibi olduğuna 
delalet etmektedir. O, söylediği sözlerle psikolojik açıdan hastaya güven 
veriyor, ona sağlık ruhu aşılıyor. Bu anlamda onun fikirlerinde "tabibin 
sözü en güzel ilaçtır" mantığı kendi doğruluğunu buluyor. 
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İnsan düşüncesinin ve psikolojisinin en önemli unsurlarından biri 
onun dışına yaklaşmaktır. Bazıları onu "Allah vergili", bazıları "diğer 
âlemlerden haberler alan görücü" olarak nitelendirse de ileri sürülen 
varsayımlar istenilen sonuca yol açamaz.. 
 

Bugün tüm dünya ve Azerbaycan halkı ve seyircisi, Bulgar  
Vanqa, aslen Basralı olan Gürcü Juna Davitaşvili, aslen Yahudi olan Volf 
Messinq, Çinli kadın Lyu İn, kudretli Azerbaycan medyumu Tevfik 
Dadaşov ve başkaları hakkında yeterince bilgiye sahiptirler. Onlar 
hakkında ilginç kitaplar yazıldı, geniş formatlı televizyon filmleri ve 
belgeseller çekildi. Tibet tıbbının ve Budistlerin dini lideri Dalay Lama ise 
birçok Uluslararası fahri isimlerle birlikte, 1989 yılının Ekim’inde barış 
dalında Nobel ödülüne layık görülmüştür. Budistlere göre, Dalay Lama 
insanlara hizmet etmek için dünyaya gelmiştir. Şu anda 78 yaşındadır. 
 

İnsanın anatomik-fizyolojiyasını, psikolojik durumunu olağanüstü 
yeteneği ve becerisi ile bilen, en ağır hastalıklara şifa veren, hatta 
sonsuzluğuna son veren Zarife Mayılova’nın da Alternatif Tıp alanında 
faaliyeti Sağlık ve Adalet bakanlıkları tarafından verilen lisanslarla 
doğrulandı. Almanya'da olduğu 7 ay boyunca modern tıp biliminin 
başarılarından sayılan diagnostik cihazların tetkik edemediği hastalıkları 
kendi sıradan gözleriyle karanlık ortamda gördüğü tanınmış 
akademisyenler tarafından araştırıldı ve ona "Röntgen kadın" unvanı 
verildi. Zarife hanım ABD, Macaristan, Rusya Alternatif Tıp 
Akademilerinin ve Uluslararası Ekoenergetika Akademilerinin 
akademisyeni ve fahri doktora unvanına layık görüldü. Azerbaycan'da 
bu "Olağanüstü yeteneğe sahip insan" hakkında en değerli araştırma ve 
varsayımlar AMBA çalışanı Nizami Rızayeva’ya aittir. O, Zarife 
hanımı 20 yıldan fazladır tanır. Hazırda bu adam çalışmasıyla birlikte, 
Zarife hanımın muayene ve tedavisini bilimsel esaslarla öğreniyor, hem 
de temel araştırmalar yapıyor. Nizami Rzayev, modern tıpta 
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çaresiz hastalıkların listesine dahil olan bazı hastalıkların tedavisi için 
devlet önemli "ZARİFE MAYILOVA KOMPLEMENTAR VE 
ALTERNATİF TIP MERKEZİ" oluşturulması Azerbaycan'a büyük 
yarar sağlayabileceği fikrini öne sürüyor. 
 
Şunu da belirtelim ki, Zarife hanımın yeteneğine hayran olan Gürcü 

Juna Davitaşvili, alternatif tıp alanını araştıran bilim adamları, poliklinik 
ve diğer sağlık kurumlarının doktorları ile uzun zamandır ortak 
çalışıyor. Juna, doktorlara kendi metodunu, kendi ustalığını öğretiyor, 
onun birçok öğrencisi, takipçisi var. Bugün BM yanında Dünya 
Üniversitesi tarafından tanınmış Juna Uluslararası Bilimler Akademisi 
faaliyet gösteriyor. 
 
Azerbaycan'da da Zarife hanımın hiçbir ilaca istinat etmeden İlahi 

kudretin yardımıyla insanlara şifa veren mucize sahibi olduğunun 
onlarca yaratıcı ve tanınmış bilim adamları canlı şahidi oldular.  
Onlardan birinin, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi üyesi, tarih 
bilimleri doktoru, profesör Feride Memmedova'nın Zarife hanım 
Mayılova konusunda söylediklerinden bir kesiti okuyucuların dikkatine 
sunmak istiyorum: "onun tedavisinin geniş frekansından konuşmak 
istiyorum: Kanserden, sonsuza kadar.  
Almanya’dan misafirim gelmişti: Eva. Vatanında o, kanser olduğu için bir 

operasyon geçirmişti. İki yıl sonra metastazı ve lenf bezlerinin şişmesi 
olduğu için ona ikinci kez operasyon önerildi.  
Ben onu Zarife hanımın yanına götürdüm. Zarife hanım ona lenf bezlerine 

önem vermeyi tavsiye etti ve tedaviyi başlattı. Bir ay içinde lenf bezlerinin 
şişkinliği tamamen indi ve Eva kendisini çok iyi hissetmeye başladı. 
Almanya'daki doktorlar şaşkınlığa düşmüşlerdi. Artık bir senedir Eva 
kendini tam olarak sağlıklı hissediyor. Zarife hanımın İlahiden gelen gücü 
ailemizde de (ablamın oğlunun karısında) kendini gösterdi. O zaman 
doktorlar hormonsal yetmezlik tespit etmişlerdi ve iki yıl tedavi edildi. 
Tedavi hiçbir sonuç vermedi. Zarife hanım onu muayene etti, teşhisi 
doğruladı ve böbrek yetmezliğini de tespit etti. Gelinimiz 4 seans 
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 sonrasında hamile kaldı. Hamileliği kötü geçiren gelin, 9 ay boyunca 
toksikoz geçirdi. Bunun sonucu olarak, gelin çocuğu kaybetme korkusu 
ile hastaneye gitti. Bunu duyan Zarife Hanım, gelinin çıkartılıp onun 
yanına götürülmesini rica etti. Elini karın nahiyesinde gezdirdikten 
sonra ağrılar durdu ve çocuğun düşme korkusu ortadan kaldırıldı. Sonuç 
itibarı ile 9 ay sonra bir güzel kızımız dünyaya geldi. 
 
Benim gördüklerim kanıtlıyor ki, Zarife hanımın olağanüstü olanakları 

çok geniştir: Karanlıkta kişiyi muayene ederken vücudunun tepkilerini, 
beynin kan donanımını anlıyor. 
 
En önemlisi şudur ki, Zarife hanım düşünceleri okuyor ve maneviyatın 

Allah'a inancın olup olmadığını anlıyor. Allah'a inanmayan kişilere, 
yardım etmiyor. Üstelik hastaya da sormuyor, bunu kendisi duyuyor.  

Evet, bugüne kadar binlerce erkek ve kız çocukları Zarife Hanım 
Mayılova’ya armağan edilmiş ilahi nurun aydınlığıyla dünyaya 
gözlerini açtılar. Yıllarca çocuk özleminde olan ebeveynler dünyaya 
gelen kız çocuklarına Zarife ismini koymuşlardır. Onların arasında 15-
20 yıldan fazla çocuğu olmayan aileler de vardır. Bu yıl orta öğretim 
okullarının birinci sınıfına giden kızların 200'den fazlası hem Zarife 
hanımın adaşı, hem de manevi torunları sayılırlar.  
Yeryüzünde insanlığın en büyük başarılarından biri de dünyaya çocuk 

getirmektir. Beşer oğlu evlat sevincini tadarak, yaşayarak nesilden-nesile, 
kuşaktan kuşağa atlayıp, ömür adlı bir yoldan geçiyor. İnsan, yaratıldığı 
günden beri kadın, anne, çocuk, vatan konusunda düşünüyor, konuşuyor, 
türküler yazıyor, büyük sanat eserleri yaratıyor. Kadın doğası itibariyle 
yaratıcıdır, hayatın, varlığın göstergesidir. Zarife hanım Yaratıcının 
ruhsatıyla çok sayıda kadına anne olmak sevinci armağan etmiştir ve 
etmektedir. Onlar ışıklı dünyaya getirdiği erkek kız çocuklarına göre Zarife 
hanımın adresini kutsal kurum olarak tanıyorlar. 
 
Toplum hayatı, ahlaksız düşünülmediği gibi, dinsiz de tasavvur 

edilemez. Eski Doğu özdeyişinde şöyle deniyor: "Her şey oradan 
başlıyor". Tüm semavi ve dünyevi yollar. Hakkın yolu ise "yer yok 
iken, gök yokken, ta ezelden var" olan ezeli başlangıca 
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dayanan İlahi Nurun tecellisidir. Tanrı Fatıma-i Zehra aleyhisselamı 
yeryüzüne nur kaynağı, nur annesi olarak armağan etmişti. 
Peygamberimizin soyunu sonsuz bırakmayan seyyidler annesine 
Allah'ın Resulü "babamın annesi" diye hitap edermiş. 
 
Kelbecer'de dünyaya gözlerini açan Zarife Hanım ilk defa 9 yaşında 12 

günlük, sonra 18 günlük letarji uykusuna girdi (geçmişte letarji 
uykusunda olanları ölmüş kabul edip cenazesini kaldırıyorlardı.) 
Uyandıktan sonra onda insanın içini görme yeteneği oluştu ve şöhreti 
dillere yayıldı. Henüz 9 yaşındayken onun hakkında basında "Duvarın o 
yüzünü gören kız" başlıklı yazı yayımlanmıştı. Zaman- zaman onun 
haberi ülkemizin sınırlarından uzaklara yayılmağa başladı. 
 
Hayatının 44 yılını insanların sağlığına adayan Zarife Hanım’ı profesyonel 

tabiplerden ayıran birçok faktörler var. Öncelikle o, hastanın maddi 
durumuna anlayış gösteriyor ve onu ümitsiz bırakmıyor. Erdemi 
konusunda ise çok şey anlatmak mümkün. Kalpleri yurt özlemiyle 
dağlanmış birçok sayıda mülteci ailesine yardım ediyor. Kiminin eğitim 
hakkını, kiminin düğün masrafını üstleniyor. Şunu da belirteyim ki, 
defalarca yabancı ülkelerde tabip Zarife hanım Mayılova’nın olağanüstü 
şifalı kabiliyetine şahit olan uzmanlar ona şu veya bu ülkede Alternatif Tıp 
alanında yüksek kazançlı iş teklif ediyorlar. Fakat vatansever Hanım bu 
önerilerden imtina ediyor! Çünkü Zarife Hanım kendi halkına, vatanına 
daha çok faydalı olduğunu iyi biliyor. Davet edildiği Uluslararası 
kuruluşların Alternatif Tıbba dair konferanslarında Azerbaycan'ı gururla 
temsil ediyor. 
 

 
Z.Y.Mayılova, yayılmış kanser, böbrek, kalp, karaciğer, safra, sinir 

hastalıkları, fibrom, kist, gastrointestinal hastalıkları (genel olarak, 50 
kadar) başarıyla tedavi edebiliyor. Onun diyagnostik ve şifa verme 
yeteneğini tıp uzmanları da olumlu buluyorlar. Z. Mayılova Türkiye, 
Rusya, Almanya, Hollanda ve ABD'de teşhis ve tedavi ile ilgilenerek 
büyük ün kazanmıştır. Z.Y.Mayılovan'ın benzersiz yeteneği 2000 11 
Haziran’da Moskova'da BM tarafından tanınmış D. Juna’nın Alternatif 
Uluslararası Bilimler Akademisi'nde denetlenmiş 
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ve ona değişik şekillerde alternatif tıbbın tüm alanlarını kapsayan 
diploma takdim edilmiştir.  

Zarife hanımın kişisel arşivinde televizyon izleyicileri için ilginç ve 
zengin materyaller var. Burada onun hakkında Azerbaycan Bilimler 
Akademisi asil ve muhabir üyelerinin, Tıp Üniversitelerinin 
profesörlerinin görüşleri, toplumda tanınmış aydınların hastalık 
anketleri, olağanüstü yeteneği sayesinde şifa bulan kişilerin video 
görüntüleri ve konuşmaları korunulur. Bence bugün Azerbaycan'a 
gerekli olan ve halkın sağlığı nöbetinde duran bu olağanüstü yetenek 
sahibi hakkında belgesel televizyon filmi de çekip, dünya izleyicisine 
takdim etmenin asıl zamanıdır. 
 
 

Nureddin Adiloğlu,  
yazar-yayıncı 
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BENZERSİZ KADIN 

 
Aziz ve sevimli Zarife Hanım, ilahi nurla etrafını aydınlatan, ihtiyacı 

olanlara kendi yardımını yapmaya hazır olan, tüm varlığı ile kendi öz 
vatanını seven, ona özveriyle hizmet eden insandır. Zarife hanım Allah'ın 
sevip seçtiği insandır ve ona Tanrı tarafından benzersiz, olağanüstü 
yetenekler verilmiştir, insanları iyileştirmek vergisi. Hastalar ve 
sağlıklılar, güçlüler ve güçsüzler bu dev yetenek sahibine doğru yöneliyor 
ve burada fiziksel ve manevi huzur, şifa buluyorlar. Şifa bulanlar Zarife 
hanımdan güçlü hayat enerjisi kazanıyor.  Zarife hanım kendini büsbütün 
dünyada yaşayan insanlara feda eden kişiliktir. Tanrının Zarife hanıma 
gönderdiği vergi oldukça güçlü ve sürekli bir insiyakla ona sığınan 
insanların sadece fiziksel durumunu, sağlıklarını değil, aynı zamanda 
onların manevi durumunu, ruhunu hissetmeye olanak sağlıyor. Böylece 
onun yardımıyla insan fiziksel ve manevi rahatlığın harmonik dengesini 
buluyor 
 
Tanrı bizim Zarife hanımımızı korusun. Uzun yıllar İlahi nur, bu 

benzersiz, hepimizin sevdiği kadının vatanımızın yolunu aydınlatsın. 
 
 
 
 

Sevda Memmedeliyeva,  
AMBA muhabir üyesi 
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UMUT IŞIĞI 
 

Ben Zarife hanımın ocağına ayak bastığım anda kendimi çok iyi  
hissediyorum. O, benim böbreklerimde olan kristalleri yok etti.  
Bu, Zarife hanımın olağanüstü harikasıdır ki, artık ilaç kullanmıyorum.  
 
Ben tedavimi bitirdikten sonra eşimi de Zarife hanımın yanına 

götürdüm. O, eşime alerjili bronşit teşhisi koydu ve tedavi etti. O da 
Zarife hanımın şifalı ocağından şifa buldu. 
 

Ben Zarife hanıma hayatta sağlık, uzun ömür, aile saadeti 
diliyorum. Bu kadın vazgeçilmezdir. Onu değerlendirmeyi bilmeliyiz. 
 

 
Hatıra Hüseynova, fizik-matematik 

bilimleri adayı 
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ONUN MUCİZESİ  
İLAHİ TEMASTA 

 
Bilimin ve zekânın gücü yetmeyen, modern dönemin teknik 

donanımlarının bilgisayar ve röntgenin gösterip anlayamadığı karmaşık, 
gizli hastalıkları Zarife hanım kendi mucizesi ile anlar. Gizemli 
bakışları ve gözlerinin röntgene benzer ışınları Zarife hanımın ilahi 
temasından haber verir. 
 

Yaptığım gözlemlerden sonra şu kanaate vardım ki, o "bilimsel" 
XX. yüzyılın tıp bilimi ile karşılaştırıldığında çok farklıdır. Onun 
görmesi, gözlemlenmesi ve tedavinin olumlu sonuçları şaşırtıcıdır. Ben 
onu Allah'ın gizli sırrı olarak adlandırabilirim. Biz tıp ilmini geliştirmek 
istiyorsak, mutlaka Zarife hanım gibi özel yeteneği olan asil insanlara 
yardım etmeliyiz. Ona çalışmak için uygun ortam yaratmak gerekir. 
Mutlaka gereklidir! Çünkü Zarife Hanım Allah'ın insanlara bahşettiği 
gizli hazine ve şifalı lokmandır. 
 

Ahmed Rahimov, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat 
Üniversitesi öğretim, iktisat ilimler doktoru 
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NUR DOLU GÖZLER 

 
Ben uzun yıllardır gastrointestinal hastalığından, özellikle yaz ve 

sonbahar aylarında çok sıkıntı çekiyorum. Cumhuriyetimizin ve birçok 
ülkenin gastrointestinal hastalıkları için olan kaplıcalarına gittim. 
Faydası çok az oldu, bu hastalıktan ise tam olarak kurtulamadım. 
Tanıdıklarım, "Zarife’nin mucizeleri" adlı kitapla tanışmayı ve Zarife 
hanıma müracaat etmeyi önerdiler. Ben hastalığım konusunda büyük 
deneyim ve kıdeme sahip olduğum için, öncelikle kitapta yazılanlara 
şüpheyle yaklaşıyordum. Ama Zarife hanımın kabulünde olduktan sonra 
benim kuşkularım tamamen altüst oldu. Çünkü bana hiçbir şey sormadı, 
karanlık odada yaklaşık 3 metre mesafeden, kısa sürede iç organlarımın 
durumunu bana detaylıca anlatım net tanımı söyledi. 
 

Modern teknik gelişme döneminde iç organlardaki hastalığı net 
olarak gösteren böyle bir makine yoktur. Fakat bu garip görücülük 
Zarife Hanımda vardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde Zarife Hanım gibi 
görme yeteneğine sahip, nadir kişilerin olduğunu televizyon 
programlarında hep duymuştum. Ama bunun dışında hiçbir suni ve 
doğal ilaçlar kullanmadan tedavi etmek Zarife hanıma nasip olmuştur. 
Bu, İlahi tarafından kendisine verilen vergidir. 
 

Beni muayene ettikten sonra üç gün tedavi etti. Şimdi iyileştim, 
kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden ben ve benim tüm aile 
fertlerim Zarife hanıma teşekkür ediyor, ona can sağlığı, uzun  
ömürler diliyoruz. 
 
 

Mammad Rüstemov, Azerbaycan Teknik  
Üniversitesi Profesörü 
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HİKMETLİ VE KUDRETLİ BİLİM ADAMININ SÖZÜ 
 

İnsan belli bir zamanda ve mekânda dünyaya geliyor ki, bu da onun 
kaderidir. O kendi kaderi ile barışmalı ve ortama alışmalı ya da ortamı 
değiştirmek gibi zor bir yola girmeli ki, bu yol da ancak içeriden gelen 
nurla aydınlanabilir. İtiraf edelim ki, en ince noktaları insan mantıkla, 
analizle, yargı ile değil,  kalbin aydınlanması, ruhun uyanışı ile idrak 
ediyor. O zaman gerçek kendiliğinden aydınlanıyor. Bu aydınlatma ise 
sadece İlahi aşk sayesinde mümkün oluyor. 
 

Kendini anlamak, hayatını İlahi düsturuyla belli kıstaslara uygun 
şekilde kurmak hiç de tüm insanlara nasip olmuyor. Nice insan bu 
dünyada yaşam sürüp, başkalarıyla iletişimde olup, sakince bu 
dünyadan göçtü. Ancak Allah tarafından seçilmişleri tanıyamayarak.  
 

Ömür boyunca çekilen hastalıklar hakkında saniyeler içinde kesin 
teşhis koymak, muayene ve tedavi etmek sıradan insan tarafından idrak 
edilemez, akıl almaz sayılır. Muhtemelen ömrünün 40 yılını insanları 
mahkûm oldukları hastalıklardan kurtaran röntgen Zarife Hanım 
Mayılova böyle anlaşmazlıklar sonucunda bugün hala hak ettiği değeri 
almadı.  
Günümüzde insanlığın elde ettiği toplumsal deneyim ve yükseldiği 

entelektüel düzeyden fenomen hanımın manevi değerler sistemine 
yeniden incelenmesine, onun hasta insanların yaşamında rolünün 
gereğince değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Alimlerimiz araştırma 
yaparak, hanımın bu dünyaya ne gibi bir misyon ile geldiğini 
anlamalıdır. Bu şifa meleğinin oldukça onurlu görevini dünyaya 
tanıtmak için değerli, hikmetli ve kudretli adamların sözüne ihtiyaç 
vardır. 
 

Aynı zamanda Nobel ödülünü takdim etmeye layık olan Zarife 
Mayılova’nın insanlara gösterdiği karşılıksız ilgisi, iyi amelleri, çare 
bulunamaz hastalıkları, şifalı elleri, nurlu gözleri ile tedavi etmesi 
devlet düzeyinde değerlendirilerek, becerisi hakkında araştırmalar 
yapılmalı, bilimsel eserler yazılmalı, belgesel filmleri çekilmelidir. 
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Zarife hanımı uzun süredir tanıyan bir adam olarak, bunları 
söylemeye hakkım var. Nitekim hanımla ilk tanışmam 1993 yılına 
rastlıyor. Sol taraflı beyin-damar dolaşımının bozulması nedeniyle üç 
kez Moskova nörolojik Enstitüsü'nde sabit şekilde aylarca muayene ve 
tedavi aldım. Ancak hastalığım iyileşmedi.  
Zarife hanımın yetenekli tabip olduğunu duyup, onun kabulüne gittim. O 

zaman Zarife Hanım Gence şehrinde yaşıyordu. Ona hastalığım hakkında 
bilgi vermek istediklerinde hanım dedi ki, size baktıktan sonra kendim her 
şeyi söyleyeceğim. Öyle de oldu. O, röntgen gözleriyle karanlık odada 
muayene ederek, bilgisayar tomografisi ile belirlenmiş teşhisi bir daha bana 
beyan etti. Bu bende şaşkınlık yaratsa da inkâr edilemezbir  gerçek idi. 
Zarife hanımın tedavisinden sonra kendimi tamamen sağlıklı hissettim. 
Artık yıllarca bana eziyet veren hastalığım tamamen iyileşmişti. 
Moskova'da doktorlardan tedaviler almış, hatta medyumlara da müracaat 
etmiştim, ancak hiçbir sonucu olmadı. Bütün bunlar şöyle bir yargıya 
varmayı sağlıyor ki, Zarife hanımın bedenindeki biotoklar çok hızlı 
gelişiyor, bu nedenle hastalarla tedavi iletişim aksi tarafa verilen enerjiyi 
hızla cereyan etmekle ilgili hasta organın faaliyetlerini güçlendiriyor ve 
böylece enerjiyi kabul etmiş organ kendi faaliyetini restore ederek, diğer 
organlarla dengeli halde faaliyetini sürdürüyor. Doktor olmasam da, bu 
sonucuna varmama, Zarife hanım tarafından tedavi edilmiş aile üyelerim 
ve akrabalarımın sohbetleri, kavuştukları sağlıkları sebep oluyor.. 
 

Aynı zamanda, Zarife hanımın görme ve doğru teşhis koyma 
yeteneğini enerji gücünün güçlü olması ile ilişkilendiriyorum. Çünkü bu 
enerji güçlü ışın bırakabilir, o da hasta vücudu şüalandırarak, ona 
müdahale ederek, hasta organın derdini belirler. Kuşkusuz bütün bunlar 
büyük İlahi bir sırdır. 
 

Zarife hanımın mevcut potansiyel görme ve tedavi etme yeteneği 
özel önem taşıyan araştırma tesisidir. Onun net teşhisleri, tedavi ettiği 
hastalıkların biotokların etkisine tabi olması ve buna uygun olarak 
tedavi edilme konuları, farklı hastalıklar, sorumlu kişiler  tarafından 
tetkik edilmeli, tezler ve monografiler yazılmalıdır. 
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Zarife hanımın görme ve tedavi etme yeteneği sadece ülkemiz için 
değil, aynı zamanda insani önem arz ettiği için incelenmesi zorunludur. 
Bazı insanlar bu tür fenomenleri inkâr ediyor, tanımıyor ve hatta 
yeteneklerinin olmadığını iddia ediyorlar. Oysa bu yaklaşım doğru 
değildir. 
 

Hayatta her şey insan için yaratıldığı için ona uygun olarak 
değerlendirilir ve kullanılır. Zarife hanımın faaliyetleri henüz hak ettiği 
değerini almamıştır. Ülkemizde ve birçok yabancı devletlerde faaliyet 
gösteren örgütler onun yeteneğini değerlendirerek kabul etmiş ve işi 
ilgili ödüller kazanmışlardır.  

Bir âlim olarak kaydederim ki, ilk önce Zarife hanımın yeteneğine 
uygun sertifika verilmelidir. Buna uygun olarak, Rusya'da kurulmuş 
Juna Akademisi'nin tecrübesine dayanarak Zarife hanım Akademisi 
kurularak, bilimsel nesne gibi hanımın öğrenilmemiş ve sır olarak kalan 
tedavi yeteneği araştırılarak, araştırmalar yapılmalıdır. 
 

Bir iktisatçı akademisyen olarak şunu da belirtmek isterim ki, 
hanımın muayene ve tedavisi titizliği ile beraber, oldukça verimlidir. Bu 
açıdan halka hizmet amacıyla Zarife hanıma bir ortam yaratmak, onun 
işini doğru yapmak zorunluluk arz ederek, bugünün talebidir. 
 

Bu önerilerimin esası vardır. Nitekim ben Zarife hanımı 20 yıldır 
tanıyorum. O benim, eşimin ve akrabalarımızın ağır hastalıklarını tedavi 
etmiştir.  

Ağustos ayında aniden hastalandım. Boğazımdan sanki alev 
çıkıyordu. Üşüme, titreme beni elden ayaktan düşürüyor, her geçen gün 
zayıflayarak iştahımı kaybediyordum. Ünlü doktorlara müracaat ederek, 
röntgenden geçip, defalarca analizler versem de cevaplar normal 
çıkarak, doktorları şaşkın duruma düşürmüştü. Bu nedenle doğru teşhis 
koymak mümkün olmuyordu. Hastalığın etkisinden hafızam zayıfladı.  

Sonuçsuz muayene ve tedaviden sonra Zarife hanımı hatırlayarak, 
ona seslendim. Zarife hanım saniyeler içinde karanlık odada bakmakla 
doğru teşhis koydu: sağ böbreğin zayıf işlemesi sonucu oluşan gizli azot 
kanı zehirliyor. 
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Böyle hastalıkların süreci gizli gittiği için doktorlar hastalığın nedenini 
bulamıyorlar. 
 
Gördüğümüz gibi Zarife hanım röntgen ve "ultrason" aparatlarından 
farklı olarak organizmada giden gizli süreçleri de belirler. Zarife 
hanımın şifalı 3 seans tedavisinden sonra artık tamamen iyileştim. 
 
Böylece, bu olağanüstü yeteneği ile binlerce insandan biri olarak, beni 
de iyileştiren Zarife hanıma derin şükranlarımı bildiriyor, ona cağ 
sağlığı, uzun ömür diliyorum  
Zarife hanımın şifalı elleri, nurlu gözleri ile hastalıklardan kurtulan 
insanların İlahiye, Zarife hanıma göklere yükselen teşekkür, alkış sesleri ile 
birlikte, gökyüzünden gelen sesler de var. Gökyüzünden gelen Hak sesini 
de yetenekli insanların yanı sıra bilim adamları, uzun yılların tecrübesini 
kazanmış ünlü hekimler de duyabilirler. 
 
Bilim adamlarını Zarife hanımla görüşmeye davet ederek söylüyorum 
ki, onu tanımak için seanslarına katılarak, İlahinin Azerbaycan halkına 
verdiği Şifa meleğinin dünyada benzeri olmayan olağanüstü röntgen 
yeteneğini göreceksiniz. 
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RÖNTGEN-KADIN, TABİP ZARİFE YAKUP KIZI  

MAYILOVA’NIN FAALİYETLERİ HAKKINDA  
YORUM VE ÖNERİLER 

 
Mayılova Zarife hanımla ilk tanışmam 1993 yılına rastlıyor. Bunun 

nedeni benim sol taraflı beyin kan dolaşımımın bozulmasıydı. Bununla 
ilgili ben üç defa Moskova Nörolojik Enstitüsü'nde sabit şekilde aylarca 
muayene ve tedavi olmuştum, ama bir sonuç elde edemedim. O zaman 
Zarife Hanım Kelbecer göçmeni olarak Gence kentinde yaşamıştı, ben 
onun kabulüne gittim. O, şikâyetimi dinlemekten imtina ederek bir anda 
karanlıkta ana bölgeme bakarak bilgisayar tomografisi ile belirlenmiş 
teşhisi bir daha bana beyan etti. Elbet bu bende büyük şaşkınlık 
uyandırdı, ama bir gerçek vardı. Sonradan ben birkaç gün Zarife 
hanımın tedavisini kabul ederek bir ay sonra kendimi tamamen sağlıklı 
hissettim. Elbette 3-4 yıl içinde sıkıntı çektiğim hastalıktan kurtulmam 
beni sevindirdi, hem de düşündürdü, çünkü ben üst düzey tedaviler 
almış, hatta Moskova'da medyumlardan da yararlanmıştım ama sonucu 
olmamıştı. Düşüncelerim beni bu sonuca getirdi, Zarife hanımın 
bedenindeki biotoklar çok hızlı gelişiyor, bu nedenle hastalarla tedaviyi, 
karşı tarafa verilen enerjiyi hızla cereyan ederek hasta organın 
faaliyetlerini güçlendiriyor ve böylece enerjiyi kabul etmiş organ kendi 
faaliyetini restore ederek diğer organlarla dengelenmiş halde faaliyetine 
devam ediyor. Ben hekim olmasam da, bilimsel düşünceler bu sonuca 
götürüyor. Bu sonuçlara, doğrudan temasta bulunduğum Zarife 
Mayılova tarafından tedavi edilmiş, bana yakın olan hastaları 
gözlemlemem beni ulaştırıyor. 
 

Zarife hanımın görme yeteneği ile teşhis belirlemesine gelince, ben 
bütün medyumlarda bu yeteneği gözlemlemedim. Gerçi bazı ülkelerde 
onlarla görüşmem oldu. Ben bu yeteneği enerji gücünün güçlü olması ile 
ilişkilendiriyorum, çünkü bu enerji güçlü ışın bırakabilir, o da karşı 
tarafın (hastanın) vücudunu şüalandırmayla ona müdahale 
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ederek hasta organının derdini belirlemek mümkün oluyor. Ama şunu 
da ifade edeyim ki, bu yetenek büyük, açılması mümkün olmayan ilahi 
bir sırdır. Zarife hanımın mevcut potansiyel görme ve tedavi etme 
yeteneği özel önem taşıyan bilimsel araştırma tesisidir. Onun titizlikle 
belirlediği teşhisler, tedavi ettiği hastalıklar her biri ayrı biotokların 
etkisine tabi olması ve ona uygun olarak tedavi edilmesi konuları farklı 
hastalıklar üzerine açıklanmalı araştırmalar ve monografiler 
yazılmalıdır. Bu zorunluluk ondan kaynaklanıyor, Zarife hanımın 
görme ve tedavi etme yeteneği Cumhuriyetimiz için önemli olmakla 
beraber, evrensel önemi vardır. 
 

Bazı insanlar genellikle memurlar, alternatif doktorlar böyle 
yetenekleri inkar ediyor. Tanımıyor ve hatta böyle yeteneklerin mümkün 
olmadığını iddia ediyorlar. Bizim kanaatimizce bu yaklaşım doğru değildir. 
Gerçi bazı insanlar böyle yetenekleri olmadan, bu işi kötüye kullanarak 
para kazanmak için kendi reklamını yapıyor. Bu insanların olağanüstü 
halleri öğrenilmeli, araştırılmalıdır. Hayatta her şeyin insan için olduğunu 
dikkate alırsak onu uygun olarak bulmayı ve kullanmayı başarırız. Zarife 
hanımın yeteneği henüz kendi zaruri, hak ettiği değerini bulmadı. Gerçi 
bizim Cumhuriyetimiz, Rusya, Afrika, Almanya, Türkiye, İran, Amerika 
ve diğer ülkelerin örgütleri onun yeteneğini tanıyarak, kabul etmiş ve ilgili 
diplomalarla tasdik etmişlerdir. Öncelikle Zarife hanımın yeteneğine uygun 
sertifika verilmelidir. Buna bağlı olarak Rusya tecrübesine dayanarak, 
(orada Juna Akademisi kurulmuştur) Zarife hanımın Akademisi 
kurulmalıdır. Bu Akademide, böyle yetenekleri olan insanları teşvik ederek 
orayı bilimsel nesne gibi bilimsel araştırmalar yaparak Zarife hanımın 
yeteneğinin sırları araştırılsın. Bu yüzden zorunludur ki, Azerbaycan'da bu 
alan öğrenilmemiştir ve hala sırdır. Azerbaycan bilimi için bu alan meçhul 
olarak kalıyordur. Şunu da belirtmek isterim ki, bu işte geç kalınmamalı. 
Çünkü bu, ne zaman olursa olsun öğrenilecek bir doğal kaynak değildir. Bu 
bilimsel tesis (Zarife hanım) canlıdır ve yaşlandıkça enerji tükeniyor. 
Demek ki, bilim nesneyi zayıflatıyor. Bu çalışmada gecikme olmaz. Zaten 
bu anlamda Azerbaycan bilimi gecikti artık. 
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Bu yazılarımın ve önerilerimin esası vardır. Ben Zarife hanımı 20 yıldır 
tanıyorum. Ve çok yakınlarımın hastalıklarını tespit etmiş ve tedavi 
etmiştir. Peki, neden şimdi bu konunun üzerine gidiyorum? Ben, ağustos 
ayının sonunda hastalandım (üşüme, titreme, boğazımdan sanki alevler 
çıkıyordu) ve her geçen gün zayıflayarak iştahımı böyle kaybettim. Tüm 
meslek dallarında görevli hekimlere müracaat ederek röntgenler çekildim, 
her türlü analizler (birkaç kez tekrarla) verdim.  
Hepsi de normal çıkarak doktorları şaşırttı. Ve bu nedenle doğru teşhis 
koymak mümkün olmadı. Ben doktorların bilgisinden şüphe 
duymuyordum. Hastalığa canım sıkılmış ve çok zayıflamıştım. Nihayet 
üç ay sonra Zarife hanımı hatırlayarak onu aradım. Zarife hanım 
(şaşırtıcı olsa da) bir anda karanlık ortamda bakmakla karar verdi: Sağ 
böbreğin zayıf çalışması sonucunda gizli azot oluşuyor, bu da kanı 
zehirliyor. Bu süreçte gizli azotun yarattığı hastalığın nedenleri 
analizlerde gözükmemiştir ve hekimler tarafından doğru teşhis koymak 
mümkün olmamıştır. 
 

Gördüğümüz gibi Zarife hanım gizli yaşanan gelişmeleri bile tespit 
edebilir. Böyle durumlarla muhtemelen çok karşılaşıyoruz. Zarife hanım 
tedaviyi de üzerine aldı. Üç seanstan sonra durumum yüzde 90 düzeldi.  
15 günden sonra tedavi tekrar tamamlanacak. Böylece, Zarife hanımın 
olağanüstü yeteneği binlerce insanların hastalıklarını tespit ederek onlara 
şifa verir. İktisatçı bir akademisyen olarak şunu da belirtmek isterim ki, 
Zarife hanımın muayene ve tedavisi titizliği ile beraber oldukça verimlidir. 
Bu noktayı gözden kaçırmamak, halka hizmet amacıyla Zarife hanıma belli 
koşulları sağlamak, onun işini doğru yapmak zorunluluk arz etmektedir. 
Zarife hanımın muayene ve tedavisinin netliğini birkaç yakın 
arkadaşlarımın tedavi olmasına tanık oldum. 
 
 
 
 
 
 
 

Yaşar Beşir oğlu Hüseynov,  
Azerbaycan Devlet İktisat  

Üniversitesi doçenti 
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İLAHİ VARLIK 

 
Benim Zarife Mayılova ile tanışmam 2000 yılına tesadüf ediyor. O 

zaman ablamın eşi Salahov Tahir'in hastalığı ile ilgili Haçmaz kent 
Hastanesi’ne müracaat etmiştik cevap çok tatmin edici değildi. Hastanın iki 
böbreği işlevini yitirerek yaşaması için tehlike oluşturduğunu bildirdiler. 
Ben bunu Tahiri Kusar ilçesinde bulunan kliniğe götürdüm. Tekrar 
muayeneler başladı birkaç saat incelemelerden sonra söylediler ki, 
böbreklerin her ikisi de çok küçülmüştür ve kanda zehirlenmenin oranı çok 
fazladır. Başhekimle yaptığım sohbetten sonra anladım ki, biz Tahir'in 
tedavisi için çok geciktik. Onun yaşaması için her iki böbrek de 
değiştirilmelidir.  
Bunun için büyük miktarda para gerekiyordu ve yabancı devletlere 
başvurmamız lazımdı yine de önümüzü kesen konu paraydı. Buna rağmen 
hastayı Bakü'deki Cavadzade adındaki enstitüye getirdik, doktor, cerrah 
Sabir Abdullayev bizi çok iyi karşıladı. Onlar da hastayı "USG" 
incelemelerden geçirdikten sonra Tahir Salahov'un durumunun çok 
ağırlaştığını kanda bulunan kretenin temizlenmesi için sabit tedavinin 
önemli olduğunu bildirdiler. Hastanede kalmayıp, doktorun belirlediği 
ilaçları alıp eve döndük, tedaviyi evde sürdürdük. Tekrar Bakü'ye enstitüye 
çekilen analizlerin cevabı için giderken, Haçmaz şehir hastanesinde çalışan 
terapi uzmanı çalışan doktor arkadaşımız bana bir gazete vererek dedi ki, 
bu kadın böbrek üzere uzman, ilahi kuvvete maliktir vaktin olursa ona da 
başvur. adresi ve telefon numarasını da kaydetti. Hastaneden sonuçların 
cevabını aldıktan sonra o adresi aradım. Kabule yazılmak istediğimi 
bildirdim. Denilen adresi buldum. Kabulde neredeyse 30 kişi gibi insan 
vardı. 3 saat kadar bekledim. Nihayet bizim sıramız geldi ve  ben de bu 
güce sahip olan insanla tanıştım, hasta ağır işittiği için onun yanında 
olmama izin vermesini rica ettim, hem de sonuçların ne kadar umutsuz 
olduğunu bilmesini istemiyordum. Bayan izin verdi. Hasta kendisinden 
birkaç metre uzakta yüzünü duvara döndü. 
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Hanım, röntgen gözleriyle onu muayene ederek hasta hakkında bilgi 
vermeye başladı. Işığı yakarak hastanın böbreklerinin ikisinde de ceviz 
boyda argümanına, sistemlerin düzgün aldıgını, kanda kretinin çok 
yüksek argümanına hatta Agdamda ermeni saldırganlarına karşı vatanı 
savunurken ciddi üşütmenin kronik hale gelip çıkmasına yol vermiş. 
Ben bunları duyunca sanki ayaklarım yerden yüzüldü. Zarife hanım 
sanki bizimle birlikte geçtiğimiz tüm muayenelerde bizimle olmuş gibi 
verdiği bilgi bizi şoke etmişti. Değerli okuyucular ben Zarife hanımın 
ilahi gücüne, onun bizim için gönderilmiş bir melek olduguna sıtkı 
yürekten inandım. 
 
Şimdi kendimi anlatayım. 2005 yılında geceleri tatlı uykuya hasret 

kalmıştım. Ağrılar yatmama izin vermiyordu. Sinirlerim tamamen 
kontrolden çıkmıştı. Haçmaz kent Hastanesi’ne müracaat ettim.  
Muayenelerden geçtikten sonra böbreklerimde kristal taşların olduğu 
belirlendi. Tedavi belirlendi. İğnelerin, ilaçların hiçbir katkısı yoktu. 
Taşlar ne parçalanıyordu, ne de ağrılar geçiyordu ne yapacağımı 
bilmiyordum. Bakü’ye gitmeye karar verdim. Bana sadece Röntgen 
kadın yardım edebilirdi. Ve zaman azalıyordu. Bu düşüncelerle Bakü'ye 
ulaştım. Kabulde her zamanki gibi insan çoktu, kabule yazıldım ve 
herkes gibi sıramı bekledim. Beklerken, acaba bu ağrılardan kurtulabilir 
miyim? diye düşünüyordum Bu düşüncelerle benim sıramın olduğunu 
söylediler, ben hanımın odasına geçtim. Zarife hanım karanlık odada 
beni röntgen etti ve böbreklerimde kristal taşların olduğunu, yarına 
tedaviye gelebileceğini söyledi. Ağır nefes almam da hanımın gözünden 
kaçmadı ve neden böyle rahatsızsın diye sordu? Ben uykusuzluktan acı 
çektiğimi söyledim. Bayan bana tedavi masasına uzanmam için talimat 
verdi, şifalı elleriyle birkaç dakika bana masaj yaptı. Şimdi 
gidebilirsiniz bu gece rahat uyuyacaksınız dedi. Ben eve geldim 4-5 ay 
içinde böyle rahat uyumamıştım. Sabaha kadar taş gibi uyudum, hanım, 
20 gün sonra 3 litre olan bir kaba gün içinde yaptığım idrarı koymamı 
bildirdi. Gün sonunda dolmuş olan kabın içinde bana ağrı veren 
kristallerin olacağını söyledi. Söylenenleri olduğu gibi yaptım, sonunda 
Zarife hanımın dediği gibi sarı renkte parlak 
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renkte bir avuçtan fazla olan kuma baktığımızda Allah'ın biz insanlara 
bahşettiği bu mucizevi kadının karşısında sözün ne kadar aciz olduğunu 
bir kez daha anladım. O günden sonra sayısız insana onun yeteneğini ve 
tedavisini anlattım. 
 
Bir gün bacanağıma misafirliğe gitmişken, baldızımın el çantasını 

açarak ilaç içtiğini gördüm. Ne ilacı diye sordum. Guatr hastalığından 
acı çektiğini bildirdi. Uzun zamandır tedavi aldığını ve sonucun tatmin 
edici olmadığını söyledi. Ben Zarife Hanım hakkında onlara bilgi 
verdim onun 50'den fazla hastalığı tedavi ettiğini söyledim. Sabah 
Zarife hanımın kabulüne gittik. Baldızımı röntgen etti, boğazında olan 
tümörleri eriteceğini söyledi 3 günlük seanstan sonra baldızımın 
boğazındaki şişler tamamen eridi, sanki hiç olmamış gibiydi. Bu mucize 
değil de peki nedir? Bunu nasıl adlandırmak gerekir? Bu muhteşem 
insan, biz doktorların, ilaçların aylarla yıllarla vermediği etkiyi birkaç 
seansta elde ediyor. Bu hanım bir mucize değil mi? 
 
2007 yılının sonbaharında yine sağlığımda bir sorunla karşılaştım. 

Hayattaki haksızlıklara kayıtsız kalamamak sağlığımı elimden almıştı. 
.Sinirlerim tamamen bozulmuştu, kalbimde keskin ağrılar başlamıştı. Artık 

yürümeye mecalim kalmamıştı. Yine, umutla dermanın sadece onun elinde 
olduğuna inandığım, Zarife Mayılova’nın adresine yöneldim. Yine hanım 
nurlu gözleriyle beni muayene etti. Ve kalbimin damarlarının ciddi şekilde 
zedelendiğini belirtti. Tekrar tedavi almaya başladım. Birkaç seans sonra 
sağlığım tamamen yenilendi. Her zaman olduğu gibi Zarife hanım yine 
beni kurtardı. Bu vazgeçilmez Azerbaycan kızı benim gibi sayısız insanları 
sağlıklarına döndürerek ailelerine mutluluk armağan etti. Allah onu bizim 
halkımıza çok görmesin. Ona defalarca müracaat ettim her seferinde 
sonuç başarılı oldu, hatta bir seferinde bahçede ağır panel kaldırırken 
belime keskin bir ağrı saplandı. Yine Zarife meleğine gittim, muayene 
ederek ağır kaldırdığımı omurgalarda disklerde kayma meydana 
geldiğini söyledi. Birkaç seans sonra kendimi çok iyi hisettim. Bu kadın 
hakkında, yazmaya söylemeye söz yetmez. 
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2007- yılında kızım Nigar 3 yaşındaydı. Her ağladığında dili katlanarak 
boğazına gidiyordu ve çocuk boğulmaya başlamıştı. Tekrar tekrar Haçmaz 
kent hastanesine başvurdum ve nervipatoloq tarafından tedavi edildi. 
Çocuğun tedavisi yapılsa da hiçbir sonuç alınmadı, hatta hastalık daha da 
sık sık yaşanıyordu. Bunu gören doktorlar çocuğu Bakü'ye  
Nöroloji enstitüsüne götürmeyi tavsiye ettiler, ama tedavinin ne sonuç 
vereceğini bilmiyoruz demelerini üzerine, doktorların çocuğun 
tedavisine kuşku ile yaklaştıklarını anladım. Ve karar verdim Bakü'ye 
gideceksem, evladıma şifa Zarife hanımın merkezinde olacak diye, 
kendimi teskin ettim. Böylece küçük Nigar'ı Hanımın kabulüne getirdik. 
O, Nigar'ı muayene edince ilaçların çocuğun yaşına uygun olmadığını 
çok yüksek dozda verildiğini söyledi, ve Nigar’ı tedavi edeceğini 
söyledi. Kızım artık kendisini tam sağlıklı hissediyor. O günden sonra 
bir daha bir sorunla karşılaşmadık. 
 
2008 yılında kızım Hırdahanım’ın gözlerinin zayıfladığını hissettik. 

Tekrar doktora başvurduk, gözlerinin zayıf olduğunu belirterek gözlük 
kullanmasını tavsiye etti. Ben gözlüğü almadan önce kızımı Zarife 
Hanım’ın yanına götürdüm. Zarife Hanım onu tedavi etti. Kızımın görme 
kabiliyetinde o gün bugündür bir sıkıntı yok. Birkaç ay sonra tekrar 
muayeneye götürdük. Hanım kontrol ettikten sonra hiçbir sorunun 
kalmadığını söyledi. 
 
2009 yılında yine yakınlarımın sorunu ile karşılaştım. Yaşça benden 

büyük ablam arayarak küçük kardeşimin sağlık sorunlarıyla 
karşılaştığını, durumunun kötü olduğunu söylediler. Hemen, Bakü’ye 
gittik. Üç ay önce aile kurmuş olan küçük kız kardeşimin hamile olduğu 
halde, böbreklerinde taş olduğunu keskin ağrılar ve idrara çıkamaması 
kanıtlıyordu. Akrabalarımıza danıştık ve ablamı Zarife Mayılova’nın 
yanına götürdüm. Hanım onu nurlu gözleriyle röntgen ettikten sonra 
böbreklerinde taş olduğunu doğruladı. Ve tedavisine başladı birkaç 
seans  sonra ablam kendisini daha iyi hissetti, taşlar parçalanarak 
döküldü. Ablam ameliyat olmaktan kurtuldu, hatta bir oğlu olacağını 
bildirdi. Aylar 
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geçti ve hanımın sözleri gerçekleşti. Genç ailede güzel bir erkek çocuğu 
dünyaya gözlerini açtı. 
 
2007 yılında yine sağlığımda problem oldu şiddetli sıcaklar sonucu 

güneş vurması beni çok kötü duruma düşürmüştü. Her zamanki gibi 
hanım kurtardı. Birkaç güne tamamen iyileştim. 
 

2008- yılında eşim tekrar hamile olduğunu bildirdi. Aile de üç kız 
çocuğumuz vardı. Ama eşimin sağlığında sorun vardı. Yüreği 
ağrıyordu, sinirlenince kendini çok kötü hissediyordu. Ve ailemizde 
oğlan çocuğunun dünyaya gelmesini istiyorduk. Eşimi Zarife hanımın 
yanına götürdüm. Muayene ve tedavisine başladı, iki aya bir geleceğini 
söyledi. 7. ayda "USG" cihazına girdik ama doktorlar çocuğun 
cinsiyetini söylemediler. Ama iki ay sonra Zarife Hanım bizim 
çocuğumuzun olacağını söylemişti. Zaman dolduğunda Allah bize 
sağlıklı bir oğul verdi, adını Nureli koyduk. Sevincimizin ölçüsü yoktu 
3 kızın kardeşi Nureli olmuştu. Evladımızın 1 yaş 3 ayında Zarife 
hanımın ocağına gittik. Doktorlar Nureli’nin alerjisi olduğunu 
söylüyorlardı. Sık sık bayılıyordu bunun ise zayıflıktan olduğunu 
bildiriyorlardı. Zarife hanım Nureli’yi muayene ettiğinde çocuğun 
başında su olduğunu bildirdi ve onu tedavi etti. Bu bizim ailemizde 
benim anlattığım ve yaşadığım sadece birkaç olaydır. Ama inanın, bu 
yıllar boyunca gördüklerimi kaleme alırsam kaç kitap hazırlanması 
gerekir onu söyleyemem. Muhtemelen saysız- hesapsız. Bu hayatta ne 
kadar yüksek fikirler varsa Zarife Mayılova onlara layıktır. 

 
Adalet Bakanlığı Cezaevi Servisinin 

Adli binbaşısı, Nuriyev Alişah 
Şahbala oglu 
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"ZARİFE MAYILOVA" KOMPLEMENTAR VE  
ALTERNATİF ARAŞTIRMA TIP MERKEZİ  

OLUŞTURULMALI! 
 

1981 yılının sonbaharıydı. Kelbecer yerel radyo programları 
yayınlardında çalışıyordum. O zamanlar ilçe parti komitesi sekreteri 
çalışan Seyyare hanımla birlikte sık sık köylere gidiyor, kolhozcuların 
durumu, ihtiyaçlarını öğreniyorduk. Bu kez de yolumuz Kilise 
köyüneydi. Köyün girişinde bizi karşılayan kolhoz başkanı arabamıza 
oturdu. Yakındaki kolhoz müdürlüğüne gittik. Köydeki evlerin birinin 
yanından geçerken şoför kolhoz başkanından köyde yaşanan bir mucize 
olduğunu ve bu olayın doğruluğu hakkında sorular sordu. O da bunun 
doğru olduğunu, ormandan köye gelen hamile ceylanı gençlerin av 
tüfeğiyle vurmak isterken, yavrulu ceylan'ın ormana kaçmasını, yavru 
ceylanın ise annesinden aksi tarafa koşarak, orada bulunan Seyyid 
Miskin ağanın torunu Zarife’nin göğsüne sokulmasına tanık olduğunu, 
tüm bunların köy halkının gözleri önünde gerçekleştiğini söyledi. O 
zamanlar bu olay bende büyük ilgi uyandırmıştı.  

Aklıma bir olay daha geldi. İlkokulda okuyordum. Babam günün 
birinde işten eve gelip, bize ilginç bir olay anlattı. Dedi ki, Kilise 
köyünde bir kız yaşıyor, odada oturup duvara bakarak gerçekleşecek 
şeyleri görüyor. Ben ona köyün nerede olduğunu sorunca dedi ki, bu 
köy büyükannen Zernigarın (babamın annesi) doğduğu köydür.  

Aile hayatımı kurup, Bakü şehrine geldim. Uzun sürmeyen aile 
mutluluğumu facia ve dert üstüne gelen dert, hayatta karşılaştığım 
haksızlıklar, vatan, kardeş kaybı, yalnız anne olarak evlat büyütmek 
kadın omuzlarıma düştü. Böylece sabahları işe gidip, akşamları eve 
dönerken, yıllar da kendi işini yapıyormuş gibi, sanki bir anda geçti. 
Ömrün bilge çağına, yıllardan beri gelen bugünkü günüme hatıra kalmış 
hastalıklarla dahil oldum. Sorunların çokluğu sağlığıma dikkat etmeme 
imkan vermemişti. Hep sürekli söylüyordum, bu işi yaptıktan sonra 
doktora giderim. Hastalığım ise gün geçtikçe ağırlaşıyordu.  
İdare müdürümüz Refik Ramazanov bana ve iş arkadaşım Mehpare 
hanıma Zarife hanımın yanına gitmeyi önerdi. 
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Onun Zarife Hanım hakkında konuştuğu olaylar sanki mucize idi. 
Allah'tan Refik beye bu hayırseverliğine göre can sağlığı diliyorum. 
Böylece, merak içinde hanımın yanına gitmeye karar verdik.  

Zarife hanımın kabulüne ilk önce Mehpare Hanım gitti. Ertesi gün 
ise ben de onunla gittim. Bekleme odasına girdiğimizde, sanki kendi 
evimde olduğumu hissettim. Çok fazla insan vardı. Oturup beklemeye 
başladık. İçim nedense anlaşılmaz hislerle doluyordu. Odaya elde 
dokunmuş halı serilmişti, düşündüm ki herhalde bizim taraflarda 
dokunmuş halılara benzediğinden bende böyle bir duygu oluştu. Bir 
süre sonra hoş bir koku içinde olduğumu hissettim. İtiraf etmeliyim ki, 
kalbime sinen bu duyguları, sinirlerimi sakinleştiren bu duyguları ancak 
çocukluk yıllarımda, ilçedeyken yaşamıştım. Yaşımın öyle bir 
dönemindeydim ki, beni sıradan bir şeyle şaşırtmak pek kolay değildi. 
Ancak hissediyordum ki, burası olağanüstü bir yerdir. Bunun nedenini 
anlamak isterken, sanki içimde bir ses beni sakinleştiriyor, diyordu ki, 
rahat ol, burası kendi evin, telaşa gerek yok. Alacakaranlıkta rahat 
uyuyan, gündüzleri ise uyumanın ne olduğunu bilmeyen ben, şimdi 
uyumak istiyordum. Hoş duygular içinde, sıramın bana geldiğni, 
yardımcı kızın beni çağırdığını duydum. 
 
Odaya girdiğimizde, yüzünde peçe, kendi gözleriyle bana bakan 

yurttaşımla görüştüm. Tanrım, ne hoş duygular vardı içimde.  Durmadan 
bu gözlere bakmak, bakışlardaki anlamları anlamak isterken, hanım "ayağa 
kalk, sana bakacağım", derken sanki uykudan uyandım. Muayeneye 
geldiğimi unutmuştum. Beni karanlık odada aniden gözden geçirdikten 
sonra 25 yıl önce geçirdiğim hastalığım hakkında bilgi verdi. 
Söylediklerinin hepsi doğru idi. Aniden sanki yerimde donup kalmıştım. 
Bu eve geldiğimden beri muammalar birbirinin ardından çoğalıyordu. 
Hayatta yaşamış seçilmişlerden, fenomenler hakkında çok duymuştum. 
Allah'ın seçilmişlere verdiği vergilere inanıyordum. Muhammed 
peygamber (s.a.s) Neslinin takipçileri olan imamların saflığı, 
hayırseverliğine sadece inanıyordum, hatta yıllar boyu böyle kişilerle 
karşılaşmak isterdim. Bugün karşılaştığım fenomen hanımın 32 yıl önce 
kolhoz başkanının söylediği kız olduğunu anladım. 
 
 
 
 

153 



 
 
 
 
Şaşkınlık içinde hanımı dinliyordum, hayaller beni uzaklara 1981 yılının 
sonbaharına götürdü. Ancak bu konuda Zarife hanıma hiçbir şey 
söylemedim. Çünkü söylemeye lüzum da yoktu. 
 
Aziz kardeşim, Kelbecer'in kızı Zarife hanım, nurlu bakışlarınız, şifalı 

elleriniz sayesinde sağlığıma kavuştum. Diyorlar ki, kalemin yakışığı 
gerçektir. Bu gerçeği görüp, kavrayıp yazmamak ise en büyük günahtır. 
Beni bu yazımı yazmaya Sizin hala öğrenilmemiş ilahi bir vergi 
olmanız, eğitimli konuşma kültürünüz, yüksek tefekküre, geniş 
entelektüele, şaşırtıcı tıbbi bilgilere sahip olağanüstü doğuştan 
yeteneğiniz sevk etti. Okurlara söylemek istiyorum, Zarife hanımın 
yanında bulunduğumda şahit oldum ki, Tanrının insanlara sevinç payı, 
bedelsiz bahşişi olan bu hanım, karanlık odada insanların iç organlarını, 
giysilerini çıkarmadan 4-5 metrelik mesafeden ışığı söndürerek 
avucunun içi gibi görerek, röntgen ve "USG" cihazlarının bulmadığı 
hastalıkları saniyeler içinde tespit ediyor, kesin teşhis koyuyor, 
karşısında tıp biliminin aciz kaldığı, cerrahi ameliyatı ile bile ortadan 
kaldırılması mümkün olmayan hastalıkları mucizevi gözleri ve şifalı 
elleriyle kısa sürede tedavi ediyor. 
 
Yabancı ülkelerden, şehirlerden, ilçelerden, köylerde, yaşamaktan  

ümidi kesilen yüzlerce hasta bu kutsal kuruma yöneliyor. Kesin 
gerçektir ki, doktorların hastanın iyileşeceğine dair umut ışığı 
kalmadığını söyledikleri halde, Zarife hanım, ilahi enerji saçan mucizevi 
elleriyle onları iyileştirmiştir. İnsanın anatomik-fizyolojik yapısını 
detaylarına kadar bilen hanım beyin, kalp, böbrek, karaciğer, fibrom, 
kist, safra, gastrointestinal vs. hastalıkları toplam 3 seans içinde şifalı 
elleri ve mucizevi bakışları ile iyileştiriyor. İlahi vergili Zarife hanım 
kutsal ocak hem de saflığın özü olan güven kaynağıdır. Bu kuruma 
gelenler hem de ruhen arınırlar. 
 
Mucizeler deryası olan Zarife Hanım şehit, mülteci ailelerinin, yalnız 

yaşlıların, atılmış çocukların ilahi vergi nuruna bürünen umududur. O, 
umutsuzlara umut, çaresizlere çare bulan nurlu gözleri ile tıp biliminin 
tüm sırlarını, hatta bilimde anlaşılamamış alanları da biliyor. 
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Çalışmalarıyla dünya bilim adamlarını sarsarak, uzak mesafelerde 
yaşanan olayları, aynı zamanda, hem de her hastanın maddi durumunu, 
onun insani kalitesini de hissediyor. Dünyada benzeri olmayan Zarife 
Hanım ulus ve din farkı gözetmeksizin herkesi tedavi ediyor. Diyor ki, 
"Allah herkese birdir benim yeteneğime inanmayanları da tedavi 
edebilirim, ama Allah'a inanmayanları asla". 
 
Bakışı ve şifalı yeteneği ile Azerbaycan’ımızın mucizevi gerçeği olan 

Zarife hanım hakkında çok şey yazıldı. Sihirli parmaklarının sıcağından, 
nur dolu gözlerinin harika kudretinden şifa bulan akademisyenler, 
üniversite hocaları, sade insanlar Zarife hanıma mektuplar yazarak ona 
derin şükranlarını sunuyor, mutluluk ve uzun ömürler diliyorlar! 
 
Maalesef, binlerce gazete makaleleri, birçok kitap onun faaliyetlerini 

aydınlatsa da bu şifa meleğinin faaliyetinin tesis araştırması henüz 
yapılmamıştır. Temenni ediyorum ki, bizi dünyaya tanıtmayı başaracak 
Zarife Mayılova fenomeninin faaliyeti bilim adamları tarafından 
öğrenilerek, ilahi vergili nadir yeteneğe layık olduğu en yüksek değer - 
Nobel ödülü verilsin. 
 
Kuşkusuz bunun için de Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisinin 

Radyasyon Sorunları Enstitüsü çalışanı, biyoloji bilimleri adayı Nizam 
Rzayev'in belirttiği gibi, "Yaratanın Azerbaycan halkına bahşettiği 
biyolojik ve manevi özellikleri ile diğer insanlardan" seçilmiş" Zarife 
hanım Mayılova’nın tıbbi yeteneğini Azerbaycanlıların sağlığının 
korunması yönü, nüfus artışının sağlanması, sosyo-psikolojik 
durumunun iyileştirilmesi, direnci zayıflayan orta ve yaşlı kuşağın 
çalışma yeteneğinin restorasyonu, modern tıpta tedavi edilemez 
hastalıkların listesine dahil olan bazı hastalıkların tedavisi için devletin 
önemli "ZARİFE MAYILOVA" KOMPLEMENTAR VE 
ALTERNATİF ARAŞTIRMA TIP MERKEZİ oluşturmasına ihtiyaç 
vardır".  

Rahile Aliyeva Adalet Bakanlığı 
çalışanı 
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ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM 
 

5 yıldan fazladır ki, çocukluğun miomasından, kistten ve 
mastopatiyadan tedavi oluyordum. Son yıllarda ise ağrılarım daha da 
keskinleşti. Ocak 2009'de birkaç değişik yerlerde "USG"den geçtim. 
Tüm doktorlar bana rahmimin çıkarılmasını tavsiye ettiler. Operasyona 
hazırlandığım zaman Zarife hanımı duydum ve beni onun yanına 
getirdiler. Üç gün tedavi gördükten sonra yine "USG" cihazından 
geçtim ve şişin küçüldüğünü söylediler. Bundan sonra yine Zarife 
hanımın yanına geldim ve benim mastopatiyamı ve göğsümdeki 
düğümleri tedavi etti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Her iki 
ayda bir Zarife hanımın yanma muayene için geliyorum. Hasta akraba 
ve yakınların hepsine onun yanına gelmeyi tavsiye ediyorum. 
 

Tanrı'nın mucizesi olan Zarife Hanım şifalı elleri ile birlikte tatlı 
dili ile de tedavi ediyor. Ona şükranlarımı sunuyorum ve sağlık 
diliyorum. Tanrım hep onu korusun ki, o da çaresiz insanların derdine  
çare olabilsin. 
 

Esedova Rena Şeref kızı, Teknik 
bilimler adayı, doçent 
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KENDİ DE BÜYÜKTÜR...YAPTIĞI İŞİ DE 
 

Zarife hanım hakkında çok şey duymuştum. Onu görmeye 
gidiyordum. Bana öyle geliyordu ki, bu olağanüstü bir insandır. 
Yanılmadım. Karşımda duran muhteşem kadın gerçekten de olağanüstü 
bir insandı. Onun yüce boyu beni hayran bıraktı. Zarife hanımla ilk 
görüşmemiz böyle oldu. O, benim ağrıyan midemin üzerinde elini 
gezdirdi. Bana rüya gibi geldi. Çok tatlı bir rüya. Uyumak istedim. 
Birdenbire hanımın sesi beni uyardı: Kalk ayağa! Zarife hanım, ben 
uyumak istiyorum, derken güldü. Tanrım, bu gülüş kimsenin gülüşüne 
benzemiyordu. Ne kadar alımlı, ne kadar mucizeviydi gülüşü. Ben 
kadınlığımla Zarife hanıma âşık oldum. Onun parmaklarından şifa 
süzülüyordu. Hazin sesli bu şifalı kadını ömrüm boyunca 
unutmayacağım.  
Çok teşekkür ederim, Zarife hanım! Allah Sizi bizim için korusun! Biz  
Sizi çok seviyoruz. 
 
 
 

Kemale Hüseyn kızı, Azerbaycan 
Devlet Radyo ve Televizyon Yayın 
Şirketi Çocuk programları editöü 
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OLAĞANÜSTÜ İNSAN 
 

Kişiliği bütüncül, maneviyatı zengin, insanlığı kâmil, nefsi tok bir 
insan olan Zarife Mayılova ile tanışmam birkaç yıl önce hayata yeniden 
dönmüş bir hastanın sayesinde oldu. Zarife Mayılova hakkında 
gerçekleri, yaşam ümidini kaybetmiş, çaresiz, ağrıları ile baş başa 
kalmış ve Zarife hanımın ellerinden şifa bulan insanlar anlatıyor ve 
anlatacaklar. Geçtiğimiz yıllarda bu fenomenal insanla temasta olup, 
onun ilginç konuşmalarını, tatlı sözlerini dinlemiş, geçtiği anlamlı hayat 
yolunu, ilginç olaylarla dolu olan ömür kitabını çevirmiş ve ondan çok 
şey öğrenmiştim. 14 yıllık doktorluk mesleğimin ortaya çıkardığı 
gerçekte, Zarife hanımın insanın içini görme ve hastaya teşhis koyma 
yeteneği, değeri milyonlarla ölçülen bilgisayar tomografi, manyetik 
rezonans tomografi, ultrason muayene cihazları gibi modern kontrol 
cihazlarından daha yüksektir. 
 

Zarife hanımın muayene edip teşhis koyduğu ve tedavisinin sadece 
cerrahi ameliyatla mümkün olduğunu söyleyip "LOR Hospital" a 
gönderdiği hastaları biz şu an muayene ederken hayret ediyoruz. Benim ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nden "LOR Hospital" a davet edilen profesörler  
Hakan Korkmaz Azerbaycan'ın, Yüksek Özdekin ve başkalarının ameliyat 
ettiği hastaların birçoğu Zarife hanımın karanlık odada hastaya koyduğu 
teşhisle tespit edilmiştir. Rastlantısal değildir, Almanya,  
Amerika, Hollanda, Türkiye, Irak, Rusya ve birçok ülkede Zarife  
Mayılova fenomeni öğrenilir ve "röntgen kadın" olarak değerlendirilir. 
Zarife hanımın dikkat çeken en büyük becerisi teşhis koyduğu hastalığı 
kendi mucizevi ilahi enerji saçan elleriyle tedavi etmesidir.  

Zarife Mayılova yüce Tanrı’nın insanlığa bahşettiği kurtarıcı, 
karşılıksız hediyedir. Tıbbın en çeşitli alanlarına oftalmoloji, jinekoloji, 
LOR, kardiyoloji, travmatoloji, deri bilim ve diğer alanlara ait olan 
hastalıkların tanısını koymak ve toplam 3 seansta tedavi etmek Zarife 
hanımın benzersiz bir yeteneğe sahip olduğuna işaret ediyor. 
 

44 yıl içinde beş yüz binden fazla insana şifa veren Zarife hanımın 
faaliyetini Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 
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resmen onaylaması ve Uluslararası Alternatif Bilimler Akademisi'nde 
aldığı diploma ona olan inancın ve güvenin bir göstergesidir. 
 
Zarife hanımın insanlık dünyası o kadar geniş ve zengin ki, bu dünyada 

değeri hiçbir şeyle ölçülemez bir hazine bulundu. 
Hissediyorsunuz ki, ona bu gücü, kuvveti yüce tanrım kendisi vermiş.  
Bu inkar edilemez bir gerçektir.  

"LOR Hospital''ın Başhekimi  
Aslanov Pervez 
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DOĞRU TEŞHİS TEDAVİNİN YARISI 
 

Zarife hanımın birçok mucizesinden haberdar olsam da bir hasta 
hakkında söyledikleri beni çok şaşırttı. 78 yaşındaki nine, “Beni Zarife 
hanım gönderdi, ameliyat olmam gerektiğini söyledi” dedi 
 

Hastadan ayrıntılı analiz topladım, muayene ettim gerçekten cerrahi 
operasyon gerekliydi ama teşhisi doğrulamak, operasyonun hacmini, 
tipini ve gidişatını belirlemek için gereken muayenelerden geçecekti. 
Hasta ısrar etti, ben Zarife hanımın koyduğu teşhisle operasyona 
girmeye hazırım. Sadece muayeneler yapıldı, ancak Manyetik Rezonans 
muayenesi ve biyopsi alınması önemli olsa da hasta itiraz ettiği için 
yapılmadı, Zarife hanımla telefon bağlantısı kurduk ki, hastayı anlatsın. 
Zarife hanım çok basit bir dille teşhisi söyledi, tümörün tipini, 
karakterini, yapısını, birkaç milimetre yanındaki komşu organa  
geçmesini, etrafındaki lenf düğümlerinin büyümesini, operasyona hangi 
dilimle gideceğimizi, gidişatını izah etti. 
 

Şaşırdım, bu insan hiçbir zaman cerrahi operasyon yapmamış, 
ihtisası cerrahi de değil ama sanki benimle konuşan uzman cerrahtı. 
Konsilium yapıldı, hastaya muayene imtina etmesi konusundaki 
dilekçeyi banda alındık ve hastayı ameliyata hazırladık. Bu operasyon 
benim için özel önem arz ediyordu, benden başka birçok cerrahlar da 
operasyonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Nihayet operasyon 
Zarife hanımın söylediği ve konsilium'ın kararına uygun saatte başlandı, 
gördüklerim beni çok şaşırttı, Zarife hanım söyledikleriyle benim 
beynimde yarattığı imaj şimdi gözümün önündeydi. Bir anlık sevinç 
duygusu doldu kalbime iyi ki Zarife hanımı dinleyip operasyona 
önceden tam hazırlıklı geldik, büyük hacimli işlem olsa da başarıyla 
tamamladık. Hasta ve biz cerrahlar da Zarife hanıma teşekkür ettik. Ne 
kadar süre düşüncelerimizde Zarife hanımın yüksek sözleri, 
mükemmelliği canlandı, o tanrının bize bahşettiği benzersiz şifa 
perisidir.  
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İdeal muayene yöntemi yoktur ve muhakkak bazı yan etkileri de vardır 
ama biz bunları keşfeden insanlara büyük değer veriyoruz, evet bu 
insanları da Allah yaratmıştır herkesin hayatta bir görevi, bir konumu 
var. Zarife hanım hiç bir teknolojiyi, herhangi bir tedavi aracını 
yaratmıyor o bize zararlı ilaç araçlarından, ışınlı muayene 
tekniklerinden daha çok yardım ediyor. O, Allah'ın insanlara bahşettiği 
mükemmel insan numunesidir, onu keşfetmek, değerlendirmek 
lazımdır. 
 

Akad. M. A. Topçubaşov adına Bilimsel Cerrahi Merkezi, 
Karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahlığı şubesi. Genel 

cerrah, bilimsel işçi Azadova Zühre. 
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ASRIN MUCİZESİ 
 

Fani gözlerle insan içini titizlikle görebilmek mucizedir. Bu hem 
böyle bir mucizedir ki, insanın iç organlarını ışıkta değil, karanlıkta 
görebilir. Tüm hastalıkları ilaçsız, makinesiz, kısa sürede tedavi ediyor. 
Ben kendim tanık oldum. 
 

Ben 25 yıldan fazladır fibrom'dan çok acı çekiyordum. Çok kan 
kaybediyordum, çok zor duruma düşmüştüm. Birçok tedaviler 
denememe rağmen bir süre sonra önceki gibi yeniden aynı duruma 
düşüyordum. 
 

Son günlerde "USG"den geçtim. Bana iki-üç haftalık fibromum 
olduğunu söylediler. Acil ameliyata girmemi belirttiler. Eğer böyle 
olmazsa, senin hayatın tehlikede olacak dediler. Ben neşterden  ve 
kandan koruyordum. Bahanelerle vakti uzattım. Neyi beklediğimi de 
bilmiyordum. Nihayet, gazetede "Röntgen kadın" hakkında bir makale 
okudum. Sanki içimde bir güven oluşmuştu. 
 

Ben şifa perisi Zarife hanımın kabulüne gittim. Ona hiçbir şey 
söylemedim, karanlık odada benim hastalığımın teşhisini titizliği ile 
onayladı. Zarife hanım bana, operasyon yaptırman gerekli, fibromun 
çok büyük dedi. Bir gün sonra gelirsen senin tümörünü eritebilirim dedi. 
Ertesi gün büyük heyecanla yanına gittim.  

Gittiğim gün olağanüstü yetenek sahibi Zarife Hanımın kendisi de çok 
sevindi ve dedi ki, seni tedavi etmeye bana izin verildi. Sevincimden ne 
yapacağımı bilmiyordum. Üç seans tedavi aldım ve mucize yaşandı. Ben 
kendimdeki gelişmeyi hissettim, Zarife hanım da dedi ki, senin tümörünü 
ben erittim. On gün sonra muayeneye gittim.. Bende  
şişlik hastalığından eser kalmamıştı. 
 

Allah bu şifalı ellerin sahibini bizim halkımıza çok görmesin. Ben 
ömrüm boyunca Zarife hanıma minnettarım. O, Azerbaycan halkının 
kurtarıcısıdır.  

Elmira İsmayılova, 
emektar öğretmen 
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O, HALKIMIZIN ENDER VARLIĞIDIR. 
 
31 yıldır, N. Nerimanov adına Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi 
kimya bölümünde ders anlatıyorum. Zarife hanımın şifa verici kudreti 
hakkında tanıdıklarımdan çok şey duymuştum. Onlar bu olağanüstü 
kuvveti İlahi vergi olarak kabul ediyorlardı.  
Hakkında birçok kişiden duyduğum Zarife Hanım’ın böyle yüksek bir 
yeteneğe sahip olacağını hiç hayal edemezdim..  

Komünist rejimi döneminde böyle olaylara başka türlü bakış açısı 
vardı ve nedense dini açıdan yaklaşmak ideolojik açıdan bakmak 
yasaktı. Çok şükür halkımız kalbinden o perdeyi alıp özgür düşünce ve 
hareketlere sahip oldu.   

Halkına yüksek şekilde hizmet eden Zarife Hanımın kötü koşullarda 
hastalarını kabul etmesi bir aydın olarak kalbimi acıtıyor. 
 

Arkadaşlarımın tavsiyesi ile Zarife Hanım'a müracaat ettim. 
Toplam iki kez tedaviden sonra iyileştiğimi, acılarımın ise tamamen yok 
olduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Zarife hanıma olan ümidim 
bire beş arttı. Ben onun şifa verici yeteneğine hayran kaldım. 
Umuyorum ki, benim geçmiş öğrencilerim olan önemli yetki sahipleri 
Zarife hanımla ilgilenecek. Onun faaliyeti için yardım edecekler. Zarife 
hanım halkımızın nadir bulgusu. Gelin bize bahşedilen bu değerli, 
benzersiz insanın değerini bilelim. 
 

Aziz Memmedov, N.Narimanov adına  
ADTÜ-in doçenti 
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ÖMRÜMÜZE IŞIĞI DÜŞEN ÖMÜR 

 
Düşüncelere daldım. Anlamlı bir ömür hakkında düşünüyorum. Öyle 

bir ömür ki, çocukluğu mucizeli, gizemli, insanları düşündüren bir 
ömürdür. Bu ömrü yaşayan kişi henüz çocukluğunda yüce Tanrıya ne 
kadar yakın olduğunu, çevresinde yaşanan mucizelerle insanların 
hafızasına nakşetti. Bu masum çocuğun hayatının dikenli olacağı, 
insanlara, onun ebeveynlerine belli oldukça bu kimselerin de rahatsızlığı 
artmaya başlıyordu. Ancak insanların rahatsızlığı henüz her şey demek 
değildir. Çünkü herkesin kaderi, onun bahtı yüce Tanrı'nın elindedir. 
Herkesin hayat yolunu ancak o, Büyük Yaratan belirler ve insanlar da bu 
kaderin çevresinde yavaş yavaş büyür, yaşlanır, toplumun, toplumsal 
hayatın akışına kavuşur, kendi izlerini tarihte koyarak, sonuçta, ulu 
Tanrının katına yaklaşır. Öyle insanlar var ki, bu yolu geçtikçe artıyor, 
paklanıyor, anlamlı ömür yaşıyor, insanların kalbinde hatıralar olumlu 
izler bırakıyor ve kişiliğe dönüşüyor. Bazı insanlar da vardır ki, 
insanlığa yabancı olan, kötülük getiren hareketlerle akılda kalırlar. 
İnsanlar var ki, onların yaradılışı ve gidişi konusunda hiçbir iz kalmıyor. 
Bu herkes için yüce Tanrı'nın verdiği kader, şanstır. Asıl beni 
düşündüren hayatının çok az bölümlerini kaleme aldığım, zengin hayat 
yolunu geçmiş, sözleri ve eylemleri ile insanların kalbini daima 
memnun eden, onlara şifa veren, toplumumuzda kişiliğe dönüşen 
röntgen kadın Zarife hanım hakkındadır. Zarife hanımın kalbi hep ona 
bu kaderi armağan etmiş yüce Tanrı ile olmuştur. Zarife hanım her gün 
yüce Tanrıya şükür ederek, sadece insanlara iyilik ve hayır yapmak, şifa 
vermek arzusu ile yaşıyor ve bunları günlük fiili işlerinde 
gerçekleştiriyor. 
 

Tanıdığım bu insan, bildiğim, umutla kapısını açtığım ünlü lokman 
konuda söz söylemek ikileminde kalmak tereddüt yok, seçimin 
çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Sağlığımızda sorun oluştuğunda, ruh 
halimizin durumu yabancı etki katılınca ona sığındık. Bir ani beladan 
kurtarmak, tedavi etmek amacı 
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bizi onun adresine götürdü. Kapısı en sadık dost gibi herkese açık oldu. Bu 
kapıdan girdikten sonra rahatsızlıklar insanı terk ediyor, hayattaki acının 
yerini ömrün olumlu gidişatı konusunda iyimser düşünceler tutuyor. Akıllı, 
bilge, mucize dolu gözlerine baktığımızda hayat gördük. Yaşam ışığı, nuru 
var bu gözlerde hayata çağrı sesini duyuyorsun ona bakarken. İnsanların 
tanışması yıllarda, aylarda sınırlı değildir. Sanki yüz yıllardır tanışıyoruz. 
Görüyorsun ki, sana maneviyatça o kadar yakındır ki, sanki uzun yıllardır 
arkadaşsınız. Tanışmamız tesadüf oldu. Fakat sonradan hayat ispatladı ki, 
bu tesadüfün bile bir nedeni varmış. 
 
Hekimlik yeteneğinden önce, insanlığı, ışığı, nezaketi yüreğimizi ısıttı. 

Röntgen Zarife Hanım hastalara kesin teşhis koyuyor. Sonra Zarife 
Mayılova’nın tedavisi başlıyor. İnsanda olan birçok hastalığı tedavi 
eden Zarife Mayılova’nın yaşamındaki mucizeler konusunda çok şeyler 
duydum. Zarife Mayılova’nın özelliği ne? Hastanın teşhisini net olarak 
belirliyor ve yeri geldiğinde, hastalığı cerrahi müdahale olmadan 
iyileştiriyor. 
 
Bakışları ile insanın hastalığını teşhis ediyor, bazı tedavileri kendisi 

gerçekleştiren bu canlı "laboratuvar", "klinik" insanın saygınlığını 
yaşadığı ülkenin sınırlarını geçip, ülke sınırlarını aştı. Her defasında 
kapısı açılıp kapatıldığında kapı arkasında bir soru duruyor.   

Ömrün tatlı olsun aziz kardeşim! 
 

Ali Eyvazov, Hukuk bilimleri dalında  
felsefe doktoru 
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ŞİFA MELEĞİ ZARİFE HANIM 
 

Onun röntgen cihazının ve modern tıp biliminin başarıları sanılan 
diyagnostik cihazların inceleyebildiği hastalıkları basit gözleriyle 
anlayabilme kabiliyeti kimsede şüphe uyandırmamalıdır.  

Hayatta öyle gerçekler vardır ki, onlara birçok kişinin duyma, 
anlama, derinliklerine müdahale etme yeteneği yetmiyor. Onun için de 
fark edilmesi zor olan, daha doğrusu herkesin idrak etme yeteneğinden 
çok daha derin olan böyle olaylar MUCİZE olarak adlandırılır ve bazen 
de inanılmasına kuşku ile bakılır. Oysa, Avrupa'da Nostradamus 
görücülüğü, Hindistan’da görünmeyen herhangi bir canlı veya cansız 
varlığı % 100 titizlikle tespit edebilen şahsın bir zamanlar dünyaya nam 
salması, balıkçı babasının açık denizde balık avlarken kasırgaya düşüp 
kayb olmasını olay yerinden çok çok uzaklarda duyan, sonraları 
dünyanın en tanınmış bilim adamı Mihai Lomonosov’un olağanüstü 
duyma yeteneğine sahip olması hayatta bunun kanıtıdır. Ebu-Ali- 
Sina'nın nabzı tutmakla hastanın kesin teşhisini tayin etmesi ve 
başarıyla hastalığını tedavi etmesi orta çağda sadece Doğu aleminde ve 
bütün dünyada yaygın bir gerçeklik idi. Bu MUCİZE olarak adlandırılan 
gerçeklik her zaman nadir insanlarda var olan bir gerçektir. 
Azerbaycan'da Tevfik Dadaşov fenomeni tüm dünyaya yayılmamış 
mıdır? Kalpleri okuyan Tevfik Dadaşov çok mucizeler yarattı, böylece 
birçok karanlık noktaya ışık düşürdü. 
 

Cumhuriyetimizin güzel köşesi olan Kelbecer toprağında dünyaya 
gözlerini açmış Zarife hanımın doğuştan yeteneği ise tarihe geçecek, 
hafızalara kazınacaktır. Eşim yüksek eğitimli bir öğretmendir. Onu 
1992 yılında Bakü şehrindeki belli Tanı Merkezinde en modern 
cihazlarla muayene ettirip doktorların görüşünü aldım. Hatta onun 
hastalığı ile ilgili amaçla tedavi de geliştirdim. Aynı görüşü bir kelime 
sormadan olduğu gibi söyleyen Zarife hanıma sadece ve sadece gıpta ile 
bakmak olur.  
Evet, bunu 
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MUCİZE diye adlandırmak için büyük bir neden vardır. Hayat 

arkadaşım, midesinin, pankreasının, bağırsağının şiddetli ağrılarından 
analgin, pentalkin, baralkin, dimidrol ilaçlarını içiyordu… İlaçların 
bayıltıcı etkisi bittikten sonra yine de acıların esiri oluyor, acı 
çekiyordu. Fakat Allah'ın halkımıza gönderdiği bu olağanüstü insan 
eşimi muayene edip üç gün tedavisi ile uğraştıktan sonra ilaçların 
esaretinden kurtulmuş, huzur bulmuştur. Bu ne uydurmadır, ne de 
efsane. Buna kim inanmıyorsa o kendi varlığına da inanmasın.  

Üstelik Zarife Hanım kendi şifa verme yeteneği ile çok büyük 
samimiyet ve cömertlikle, kimseyi ayırmadan herkesi iyileştiriyor. Onun 
büyük kalbi Allah'ın rahmetiyle dolu olduğu gibi, insanlara yaklaşımı da 
münezzehtir, ulvidir, samimidir ve tarafsızdır. Zarife hanımın 
büyüklüğü, fevkalbeşeri bir de ondadır ki, o, Yüce Allah'ın ona 
bahşettiği bu doğuştan yeteneği sadece iyi amaçlara, insanların 
tedavisine hizmete sarf ediyor. Ben derdim ki, bu anlamda Zarife hanım 
dünyanın en mutlu insanıdır. Nice insanlara şifa veren, hayata döndüren 
bu asil, hayırsever, olağanüstü insanın önünde saygıyla eğiliyorum. 
Allah'ın Azerbaycan halkına bahşettiği bu insana, neredeyse tüm 
hastalıkları tedavi etme kudretine Şifa Meleği Zarife hanıma uzun ömür 
ve mutluluklar dilerim. 
 

Cabbar Hasan oğlu Muharremov, N.Tusi adına  
ADPU-in yabancı diller Bölümü öğretmeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 



 
 
 
 
 

TEDAVİ TOPLAM 28 DAKİKA SÜRDÜ 
 

Ben derdim ki, Zarife hanım kendi mucizesi ile mevcut zor 
ekonomik koşullarda Azerbaycan halkına insanların sağlıklarının 
muhafaza edilmesi için Allah tarafından bahşedilmiş vazgeçilmez bir 
kurtarıcıdır. 

Kendilerinin veya çocuklarının iyileşmesi için çok hekimlere 
müracaat ettikten sonra, hiçbir sonuç olmadığını gören yüzlerce, 
binlerce hasta çeşitli hastalıklar üzerine Zarife hanıma müracaat 
ediyorlar. Zarife hanım kim olursa olsun, kendi mucizesi ile kısa sürede 
kendisine başvuran hastalara şifa veriyor. Bunu belirtilen veya 
yazılardan değil, kendi gözlerimle gördüklerimden sonra onun 
mucizesinin inkâr edilemezliğine bir daha inanarak söylüyorum:  
"Gerçekten de bu asıl mucizedir"!  

Zarife hanım aşırı temkinli, akıllı, sade, insancıl, halkını seven bir 
azeri kızıdır. Onunla temasta bulunurken, her kelimesinde kendi halkına 
aşkını hissediyorsun. Böyle bir kudret sahibine gerekli koşulları 
sağlanmadığı teessüf ediyorum. Halkına, vatanına yarar sağlayan gerekli 
bir insana kapsamlı yardım etmek, mevcut yeteneğini bir amaç için 
kullanmak ve teminat vermek olamaz mı? İnanıyorum ki, geç de olsa 
hak yerini bulacak!  

Doğrusunu itiraf ediyorum ki, Zarife hanımla görüşene kadar ben 
böyle olaylara kesinlikle inanmadım. Onunla görüşüp tedavisinin 
olumlu sonuçlarını gördükten sonra şaşırdım. Aldığım tedavi ve onun 
etkisi hakkında konuşmayacağım.  

Kendi gözlemlerime göre kaydederim ki, Zarife hanımın 
kabulünde farklı yaş grubuna sahip olan kişiler vardır. Doktorlar 
tarafından tedavisinin sadece yurtdışında mümkün olması tavsiye edilen 
3-4 yaşındaki çocuklar hakkında kısa notlarımı aktarmak istiyorum.  

Orhan adlı bir çocuk ayağını yere basamıyordu. Zarife hanımın 
tedavisinden sonra serbest yürüyor.  

Lale Resulzade adlı bir hastanın uyluk kemiğinde olan hastalıkla ilgili, 
ayakları kendi durumunu değiştirerek farklı istikamete yönelmişti. 
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Tedaviden sonra serbest yürüyor. İkisinin tedavi sürecini ben kendi 
gözlerimle gördüm. Çocuklar seslerini bile çıkarmıyor, aksine Zarife 
hanıma büyük sevgi gösteriyorlardı. Kısa bir sürede Orhan serbest 
yürüyebildi. Tedavi toplam 28 dakika sürdü.  
Lale ise üç ay devamlı tedaviyle, sağlığına kavuştu. Böyle olaylar 
çoktur ve asıl mucizedir. 

Zarife hanımın yanına tedavi için âlim de, basit meslek adamları da 
geliyor ve onun şifa verici kudretini kendi gözleriyle görüyorlar. 
Beklentilere çok uzak olan Zarife Hanım için herkes aynıdır. İmkânlı 
da, imkânsız da. 
 

Binlerce şifa bulan hastalardan biri olarak ben de Zarife hanıma 
kendi şükranlarımı sunuyorum. Onun bana verdiği sağlık karşılığında 
söylenecek söz bulamıyorum. Zarife Hanımı bahşeden Ulu Tanrı onu 
Azerbaycan halkı için korusun! 
 

Ahmedova Valide Ahmet Kızı, Sağlık  
Bakanlığı Genel Ekonomi İdaresinin  

Müdür Yardımcısı 
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AZERBAYCAN HALKININ ARMAĞANI 
 

Ben Nağıyev Memmed Mahmud oğlu 1939 doğumluyum. İyi eğitimli 
ekonomistim, Azerbaycan Tarım Enstitüsünü ve Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi Merkez Komitesi yanında Sosyal Bilimler Akademisi'ni 
bitirdim. Önce Sovhoz’da kronometrajcı ve ekonomist olarak 
çalışdım.1964 yılında Şamahı ilçe Komsomol Komitesinin ll. Sekreteri ve 
l. Sekreteri seçildim.1966 yılında Şamahı rayon Partita Komitesinin ll 
Sekreteri, 1974 yılında Kelbecer rayon Partiya Komitesinin l Sekreteri 
çalıştım. 1967 yılında Moskova'da, Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Merkez Komitesi yanında Sosyal Bilimler Akademisi'ni onur ile bitirdim. 
Sonra  
Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinde eğitici olarak 
çalıştım.1971 yılında geçmişte Puşkin, şimdiki adıyla Bilesuvar Rayon  
Partiya Komitesinin l. Sekreteri seçildim. 10 yıl boyunca Ağsu ilçe 
Yönetim Komitesi Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında Yüksek 
Denetleme İnspeksiyasının Bilesuvar ilçe üzre inspektoru olarak çalıştım. 
1993 yılında Şamahı ilçe Başkanının şehir Temsilcisi ve 10 yıl Şamahı ilçe 
başkanlığında önde gelen danışman olarak çalıştım. 1973 yılında "Kırmızı 
Emek Bayrağı" nişanı ile ödüllendirilmiştim. IX. ve X. çağrı Azerbaycan  
SSC Yüksek Sovyeti milletvekili seçildim. 
 

2012 yılının Temmuz ayında vücudumda ağrılar oluştu. Doktorlara 
başvurdum. Muayenede safra ve karaciğerimde sorun olduğu tespit 
edildi. Tedaviye başlandı. İğne olmaya ve ilaç almaya başladım. Çok 
zaman geçti. Gittikçe zayıfladım, rengim sapsarı oldu, sesim ise 
tamamen değişmişti. Halsizdim. Doktorlar bana ameliyat olmamı 
tavsiye ettiler. Hayattan ümidimi kesmiştim. Çok umutsuz yaşadığım 
günlerin birinde "Röntgen kadın" Zarife hanıma başvurdum. O, beni 
dinledi ve dikkatle muayene etti. Saframda taş olduğunu ve safra 
azotunun kana geçtiğini tespit etti. Zarife hanım hiçbir iğne ve ilaç 
kullanmadan, şifalı elleriyle tedaviye başladı. 3. seanstan sonra 
durumum iyileşmeye başladı. Onun İlahi gücünün şahidi oldum. 
Hayatımı sıkıntıya çeviren hastalığın beni terk etmesi 
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yaşam umudumu daha da artırdı. İlahi, ben yaşayacağım. Zarife hanım beni 
ameliyattan kurtardı, hayata döndürdü. O, benim aileme mutluluk bahşetti. 
74 yaşımdayım. Dünyanın gidiş-gelişinden haberim var. Hayat tecrübem 
çok fazla. Eski Sovyetler mekânının birçok yerinde yaşadım. Çalıştığım 
uzun yıllar boyunca çok olaylarla yüzleştim. Fakat Zarife hanımın şifalı 
ellerinin kudretinden göremedim ve onu kimseyle kıyaslayamam. 
Söyleyebilirim ki, Zarife hanım olağanüstü yetenek sahibidir. Onun 
olağanüstü tıbbi faaliyetleri, insanın iç organlarının en ince ve net 
inceliklerle görebilmek ve akıl almaz derecede az bir süre içinde tedavi 
etme yeteneği vardır. Zarife hanımın şifalı ellerinin kudreti Ulu Tanrı'nın 
sonsuz mucizelerindendir. Önceden bir şeyi görmek, hakkında fikir 
söylemek, baş verecek herhangi bir olayı önceden görmek, çaresi 
bulunmaz dertlere şifa vermek gibi şaşırtıcı durumlarla başa çıkmak, 
hepimizin başaramadığı bir iştir. Fakat Zarife Hanım bizlerden farklı 
olarak tüm bu işlerin hepsini başarıyor. O, Tanrı'nın istekli ve yakın 
gördüğü kuludur. Namuslu, dürüst ve yüksek kadın adıyla kamuoyunun 
derin saygı ve beğenisini kazanmış Zarife Hanım Allah'a bağlı, kalbi 
kutsallık alevi ile yanan bir insandır. Zarife Mayılova’yı Ulu Tanrı 
Azerbaycan halkına bedelsiz hediye olarak bahşetmiştir. Ona uzun ömür ve 
sağlık diliyorum. 
 

Ailemizin adına Zarife hanıma teşekkür ediyorum. 
 

Memmed Mahmud oğlu Nağıyev 
İktisatçı 
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ULU TANRININ VERGİSİ 
 

Çeşitli mucizelerle dolu hayatımız XX. yüzyılı ikinci yarısında bizi 
bir mucize ile daha karşıladı: İnsanı ve onun kalbini, içini, bütün 
derinlikleri ve incelikleri ile gören röntgen kadın Zarife hanımla. 
 

Zarife Mayılova uygarlığımıza ulu Tanrı tarafından armağan edilen 
en değerli, eşsiz ve benzersiz mucizelerinden biridir ve belki de bence 
birincisidir. 
 

Göklerdeki melekler ile sürekli temasta olan, ilahi güçlerden enerji 
alan bu olağanüstü insan yeryüzündeki insanlara onlar için en kıymetli 
nimet olan sağlık bahşediyor, onların sağlığını iyileştiriyor, en ağır 
hastalıklardan tedavi ediyor. Akademisyen, tabip Zarife hanımın kabulüne 
gelen insanların sayısı yüzlerce değil, binlerce, on binlercedir. 
 

Akademisyen Zarife Hanım Mayılova büyük bir dünyadır. O ömrünün 
44 yıla yakın dönemini yorulmadan çalışarak geçirdi. Doğanın kanunlarını 
mükemmel bilen Zarife Hanım sadece Azerbaycan'da değil, tüm dünyada 
tanınıyor. Bu basit, olağanüstü Azerbaycanlı bayan dünyanın birçok 
ülkesinde olmuş, ona başvuran insanlara şifa vermiştir. 
 

Ben Zarife hanımı uzun yıllardır tanıyan bir kişi olarak, hep onun 
hakkında konuşurken büyük sorumluluk hissediyorum. Onun hakkında 
konuşmak hem zor hem de kolaydır. Zordur çünkü Zarife hanımın kendine 
özgü bir dünyası vardır, o dünyayı derinden anlamak ve hissetmek çok zor 
değil tam tersine kolaydır çünkü Zarife hanımın yaptığı büyük işler, 
mucizeler gözümüzün önündedir. Ben Zarife hanımın çağdaşı olduğum 
için kendimi çok mutlu hissediyorum. Onu tanımak, onunla temasta olmak 
büyük mutluluktur. Onun gözleri insanın içini gören gözlerdir. Aynı 
zamanda bu gözlerde tüm insanlığa iyi dilekler, tükenmez dostluk, 
sadakatli arkadaş duyguları, yardıma 
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ihtiyacı olana arka çıkmaya niyeti var. Azerbaycan halkı kendi güzel 
tabip kızıyla gurur duyuyor. Ben de ona en samimi dileklerimi 
gönderiyorum. 
 
Çok mutluyum. Zira güzel Zarife hanımın sevdiği biriyim! 
 

Latife Memmedova Tarih bilimleri dalında felsefe doktoru 
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BEKLENTİSİZ TABİP, DİKKATLİ İNSAN 

 
 
 

Tanrı göndermiş seni cihan'a, 
ışık dağıtıyorsun sürekli yanarak.  

     Gurbetten gelemezdin Azerbaycan'a,  
     Göğsünde o yürek, kor olmasaydı. 
 

Elimizin Lokman Dilekli kızı, yetenekli tabip Zarife Mayılova 
hakkında yürek sözlerime İbrahim Bimar şiiri ile rastgele başlamadım. 
Yüreğinin ateşini insanlara dağıtarak onlara hayat adlı sonsuz nimet 
bahşediyor Zarife Hanım. Onun şifa pınarından su içen yüzlerce insandan 
biri de benim. Karşılık beklemeyen tabip, şefkatli arkadaş olarak eşsiz 
benzersiz yaratılmıştır Zarife hanım. Evet, onunla arkadaş olmak her Azeri 
kızının sönmez sevgisi ve sonsuz isteğidir. Aldığım şifanın karşılığında 
hediye olarak dostluğumu ona bağışladım. Üç senedir biz aile dostuyuz. 
Zarife hanım benim için öz kardeş kadar değerlidir. Benim için dünya bir 
yanadır, o ise bir yana. Zarife hanım abla gibi, dost gibi değerlidir, dost 
yolunda can yakan'dır. Mutluyum, onunla aynı dönemin, aynı milletin 
evladıyım. Seviniyorum ve gurur duyuyorum, Almanların bu YÜZYILDA 
"Röntgen-kadın" diye adlandırdığı büyük tabip bizimdir, Azerbaycan'a 
aittir! Zarife hanım Mayılova doğuştan yeteneği ve fenomenal becerisi ile 
insan beyninin ve kalbinin bu alanda üstünü olduğunu bir kez daha 
kanıtladı. Ben bu olayları, mucizeleri hiç kimseden, duymadım, 
kendi gözlerimle gördüm. Bu rastlantı değil ki, hakla haksızlığın arası göz 
ile kulak arasındadır. Çoğu Zarife hanımı kimsesizlere, göçmenlere yardım 
ettiği için hayırsever olarak biliyor, ama onun yüzlerce insanı cerrahi 
bıçağından, ilaçlardan, hastane odalarının ıstırabından kurtardığını 
hatırlayan az oluyor. Herkese hak adalet gözüyle bakan, hastalar arasında 
zerre farka yol vermeyen Zarife hanımı halk gözünde yücelten de onun 
büyük bir hümanist olmasıdır. Gözümün önünde her gün eriyen evladımı 
beş seanstan sonra sağlıklı  bir şekilde 
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annesine vermesi, onun değerini anlatıyor. Yıllarca ağrılardan kıvranan 
babayı iyileştirdi ve üç küçük kızına geri döndürdü, peki bunun borcu 
nasıl geri ödenir. 
 
İzlenimlerin sonuna kendi hikâyemi de hatırlatmak isterim. Uzun 

süredir boğazlarım hem keskin hem de kesintisiz öksürükle bana acı 
veriyordu. Yılda kaç defa doktora müracaat ettiysem de hiçbir hayır 
görmüyordum. Tüm doktorlar bir ağızdan söylüyordu ki, sende "guatr" 
hastalığı var, mutlaka ameliyat ol. Bir gün işimle ilgili Bakü'deyken 
yine öksürük beni tuttu. Durumum herkesi ciddi bir şekilde rahatsız etti, 
arkadaşım Zarife Hanıma gitmemi tavsiye etti. Bana eşlik etti ve malum 
adrese gittik, sıra bize geldi. Yüzünü ilk kez gördüğüm bayan karanlık 
odada, 3-4 metre uzaktan tüm sorunlarımın hepsini saydı.. Sonra gerekli 
tavsiyelerde bulunup tedavi seansı uyguladı. O dönemin üzerinden üç 
yıl geçti, kendimi rahat ve iyi hissediyorum. Bu muhteşem tedavi için 
Zarife Hanıma ne hediye edeceğime karar veremedim. O ise bunu 
kesinlikle kabul etmedi.  
 
Azerbaycanlı tabibin bana yazdığı teşhisi İran İslam Cumhuriyeti 

yüksek hekimleri de doğrulamışlardı. 
 
Zarife hanım gibi tabipler Vatanımızın onuru, başının tacıdır. Allah 

onu tüm isteklerine kavuştursun, Azerbaycan halkından ayırmasın! 
 
 
 

Latife Mövsümova, Masallı rayon kültür ve turizm şube müdürü,  
Emektar kültür işçisi 
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ÖMRÜM BOYU MİNNETTARIM 
 

Ben "Müsavat" gazetesinde Allah vergili Zarife hanım hakkında 
okudum ki: "29 yıldır Azerbaycan'da ispat edemediği bir şeyi Alman 
uzmanları yarım saate doğruladılar". Bu makaleyi okuduktan sonra ben bu 
şifalı ellerin sahibi Zarife hanımın yanına gittim. Beni dikkatle dinleyip 
şifalı elleri ve nurlu gözleriyle beni kaygılandıran ayaklarımdaki ağrıları 3 
seans tedaviden sonra ortadan kaldırdı. Nitekim ben bu "Röntgen kadın" 
adını almış Zarife hanımın röntgen ışınlarının mucidinden de hayli düzgün 
belirleyen şifalı elleri ve gözleri önünde saygıyla eğiliyorum. Ve onun bu 
şifanın dünya adamlarına armağan ettiği sağlığın etki alanının büyüklüğüne 
inanıyor ve onu bizim halka Allah tarafından verilmiş bir karşılıksız vergi 
sayıyorum. 
 

Benim gibi binlerce kişi Zarife hanımın o zarif ellerinden ve 
gözlerinden şifa buldukları için ona ömür boyu borçlu olduklarını 
belirtiyorlar. O, eşsiz insan olmakla beraber, Allah'ın yeryüzüne 
gönderdiği kurtarıcıdır. 
 
 
 

Seyidov Semender Memmed oğlu Azerb.nqs Devlet Araştırma ve  
Proje Enstitüsü laboratuvar müdürü, jeoloji-mineraloji bilimleri adayı 
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"RÖNTGEN KADIN" BENZERSİZ HANIM 

 
İnsan varlığının formülü, çeşitli zamanlarda çeşitli akademisyenler 

somut fikirlerle tescillenmiştir. Fransız bilim adamı R. Dekart bu 
formülü şöyle verdi: "Düşünüyorum, öyleyse varım". Dolayısıyla 
yüksek, hümanist, karakteristik ve idraki düşüncede var olan - mevcut 
insanların temel gayesidir.  
İnsan, kişiliği ve insanlık hayatını her zaman ışıklarla beziyor. Hayatta 

iyilik etmeyi kendilerine meslek edinmiş insanlar çoktur. Genelde iyi 
amaçlarla yaşayanlar Tanrının armağan ettiği kadere sahiptir. Bu 
anlamda, itiraf etmek gerekir ki, çağımızın mucizesi, "Röntgen kadın", 
akademik Zarife Yakup kızı Mayılova da hayatın zor noktalarını, 
kendisi ve etrafındaki insanlar için gerçek anlamda yaşam formülü 
olarak nitelendiriyor. Bir anlamda kadere bağlı olan konular, bazen de 
insanların hareketlerine bağlı oluyor.  
Bu yüzden toplumumuza Zarife Hanım gibi insanları alkışlamak 
düşüyor. Zarife hanım, kat ettiği şerefli ömür yolunda çok insanlara 
merhamet etmiş, şöyle diyelim, ellerinden tutmuş. Zaman zaman 
başlanan hayırseverlik görevini bugün bir hayırsever ve mucizevi insan 
olarak Zarife Hanım üstlendi. Dikkatliliği sayesinde zamanın 
zorluklarından geçerek insanların refahını yükseltmiştir. Kendisi bir 
hayırsever kadın olarak hümanist adımlar atmış, hasta, yardıma muhtaç 
kişilere karşılıksız özen göstermiştir. Ama bu hanımın amacı sırf iyilik 
olduğu için yorulmadan bugün de bu işi yerine getiriyor. O, hep sadece 
kendi amacına hizmet edecektir. 

Faziletli olmak büyük bir üstünlüğün göstericisidir. "Fazilet- başka 
kişilerin mutluluğu ile mutlu olmak sanatıdır". Meşhur alim Siseron  
"Fazilet-aklın kâmilliğidir" demiştir. Zarife hanımda fazilet’in yüksek 
derecesini görüyoruz. O, üstünlüğün zirvesinde insana hep bir ağızdan 
yaklaştı, yüzlerce (belki de binlerce) hasta kişiye şifa verdi, kendinin 
insan, vatandaş 
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kararlılığı ile gelecek işlerini iyilik ve insanlık ölçümü üzerinde 
canlandırıyor. İnsanları anlama yeri, hümanizm "mektebi" olan Zarife 
hanım Mayılova dünya âlimlerinin de hayran kaldığı işlere imza atıyor. Şu 
anda dünya bilim adamlarını şaşırtan temel faktörlerden biri Zarife hanımın 
"Röntgen kadın" olarak insanlara sözün gerçek anlamıyla şifa vermesidir. 
Bugün nice meşhur âlim: Peki bunu nasıl yapıyor? Sorusu ile 
düşüncelerine hükmediyor. Ama unutmayalım ki, Azerbaycan odlar 
yurdudur ve yüce Allah bu memleketin insanlarına daha yakındır.  Zarife 
hanıma da işte bu kararlılık Allah tarafından verilmiştir. Elbette bu, büyük 
bir yaşamsal-tarih konusudur. Yüksek, hümanist, karakteristik ve idraki 
düşüncede var olan mevcut insanların temel gayesidir. Bu anlamda Zarife 
hanımın da hayat karakteri bu şekilde insanlığa hizmettir. Hayatın kemalini 
sadece kâmil insanlar anlar, onu gereğince değerlendirebilirler. Zarife 
hanımın bu karakteri de bir mucizevi insan gibi insanlara ilgi ve sevgisi, 
insani ilkeleri, hayırseverlik konumu kuşkusuz herkes tarafından 
alkışlanmalıdır. 
 
Faaliyete başladığı ilk günlerden itibaren Zarife Mayılova’nın hep iyi 

iletişime, sempati duygusuna eğilimi olup, içtimaı- laik spesifikliği aynı 
dengede tutmayı başardı. O, bugün de insanların moral-psikolojisini 
yüksek tutuyor, önyargısız, tarafsız tutum sergiliyor, siyasi manevralar 
yapmıyor, yapmak fikrine de düşmüyor. Onun faaliyet ilkesi insana kaygı 
duyma üzerinde yoğunlaştı. Dekart kişilerin durum- psikolojisini onların 
mutluluğunun temel ölçüsü olarak kabul etmiştir. Her yazımızda tekrar 
vurguluyoruz ki, fıtraten fazıl insanlar yaşama sık geliyorlar. Samimi itiraf 
edelim ki, Zarife hanım da böyle. Halkını, kısacası, insanları çok 
sevdiğindendir ki, o, nice insanın yükünü üstlendi ve onun faaliyeti samimi 
bir duygu üzerine kurulmuştur. 
 
Belli tarihsel koşullarda toplumların hayatında yaşanan değişiklikler en 

çok biyolojik faktörlerin etkisi ile mümkün olur. Bu nedenle bilimin 
topluma,  ortama yaklaşımı eşsiz derecede aktifleşiyor, 
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gerçekliğin kendisi bu olayları gerçekçi analiz etmeyi, onlarla kendi 
yaklaşımını bildirmeyi bilim adamlarından talep ediyor. İtiraf edelim ki, 
Zarife hanımın mucizesi bu talepten kurulmuş ve oluşuyor. 
 
Her bilimin temel ve ideolojik amacı hayatilik ve haklılık ilkelerine 

dayanıyor. Sadece gerçeğe sadık kalmak, yorulmadan onu kavramaya 
çalışma, yoluyla bilim (sanat) ve özellikle çağdaş uygarlık insanlarının 
 hayatını iyileştirmek gibi başlıca görevleri layıkıyla yerine 

getirilebileceğini. Z.Mayılova’nın kanaatinde bu önemli konular 
kapsamlı şekilde yansımaktadır. 
 
"Aydınlık düşünce insan yaşamı için bir teşviktir". Ve eski tasavvurların 

önemli özellikleri yaşamın kronolojik metnidir. Bilgili insan bu idraki 
sürecin ayarlanmasında büyük rol oynuyor. Bilimsel, idraki ve aydın 
zihniyeti ile insanların derin beğenisini kazanmış Z.Mayılova da Allah'ın 
büyük değer verdiği aydınlarımızdandır. Onun bilimsel zihniyeti işte insan 
hayatının önemliliğine yöneldi, insan ve toplum bağlamında sistemleşiyor. 
Açıktır ki, insanın kendini tanıma süreci inkişaf buldukça muhteşemlik 
bilimle temas kuruyor. Bu temastan kaynaklanan semptomlar öncelikle 
yaşam kurallarının pragmatik fotoğrafı gibi etki yapıyor. Buradan ise şöyle 
bir sonuca varılıyor ki, toplumun bilimsel kuruluşlarındaki göreceli 
sadelik, mistik bir kavramdır. Ne de saldırgan şiirsellik. Bu evren mitlerde 
görselleştirilmiş kanaattir. Bu ilmi, felsefi yorumu anlamak, idrake 
sığdırmak için hep Zarife hanım gibi aydınların desteğine ihtiyaç duyduk. 
 

 
Gönülden ömrünü insanların kalbinde ilim ve zeka tefekkür meşalesini 

yakmaya, yaşamı sevdirmeye, bilimin yükselişine adamış 
Z.Mayılovanın farklı nitelikli bilimsel düşünceleri onun hakkında 
yazılmış raporlar bu Azeri hanımın karakter çizgilerini çoktan geniş 
kitleye tanıtıyor. Düşünüyoruz ki, bilginlerimiz de sebepsiz yere 
söylememişler: "İnsan kişiliğinin büyüklüğü onun yaptığı işin çapı ile 
ölçülür". Bilimde başarılar elde etmenin temel yolu bilim adamının bu 
alana gönül vermesi prensibinden geçiyor. Sanata bağlılık yücelik vaat 
ediyor. Bugün her alanda 
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bu kıstas neredeyse temel ölçü birimidir. Bu yüzden, Z.Mayılova’nın 
bilimsel bakışında uzun yüzyılların gözlem ve deneyimleri sonucunda 
oluşan halk felsefesinin karmaşık tezahürleri, insanlara çelişkili 
durumdan çıkış tasavvurları açık şekilde tanımlanmaktadır, onun 
fikirlerinin bilimsel karakteri ve tarihi önemi bir takım dönemsel 
unsurları bünyesinde merkezler. Ayrıca, onun bilimsel hayati sanatında 
insan ve zaman kavramı, onun yaşam fenomenine yaklaşımı insani fikri 
duyguların sinkretikasıdır. Bu güzel insanın - aydınlının bilim 
dünyasının karakteri insan zevkini okşayan, beşeri adresi olan 
sistematikadır.  

Z.Mayılovamn bilimsel kanaatleri biçim ve içerik bakımından 
zengin, ideyaca bütün dönemler için ilericidir. Bugün tüm dünyada - 
Ukrayna, Dağıstan, Derbent, Moskova, Kuzey Kafkasya, Rusya'nın her 
bölgesinde ve hatta Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde onun kazandığı 
başarılar ve bilimsel başarılar yoğun emeğin ve arayışın sonucu olarak 
çok yüksek değerlendiriliyor. İtiraf edelim ki, hayatını bilimin 
gelişmesine adamış Zarife Mayılova fazıl bir insandır. 
 
Elbette bilim adamları Allah'ın vaat ettiği kutsal yaşamın en kamil 

taşıyıcısıdır. 
 
Bugün Zarife Mayılova hakkında kitaplar yazılıyor, türküler söyleniyor. 

Elbette bu insanın hayati kriterinde yükseliş önemli şarttır. İnsan en 
doğru halde o zaman yükseliyor ki, bütün faaliyetlerini halkına sarf 
ediyor. İşte böyle bir insandır Zarife hanım. İşte bu işleri için onu 
yürekten alkışlıyoruz.  

"Dede Korkut" Milli hayırsever fonu 
Başkanı, "Azerbaycan dünyası" 
dergisinin Genel editörü, Eldar  

İsmayılov 
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ONUN NEFESİNDEN FAYDALANAN HERKES  

MUTLU 
 

İlk defa Zarife Hanım hakkında bir arkadaşımdan duydum, onu 
mucizeler yaratan bir kurum sahibi olarak bilerek, ziyarete geldim.  

İlk bakışta ziyarete gelenlerin çoğu hastalıktan şifa bulanlar ve 
hastalar olduğu için, Zarife hanımın bakışlarında bir şaşkınlık gördüm. 
Sanki diyordu ki; Sizde, hastalık yoktur neden geldiniz. Bunu 
hissettiğim için hanımdan önce ben dedim ki, 
 

Ben sizin hakkınızda birçok şey duyup sizi ziyarete geldim. Zarife 
hanım güler yüzle öyleyse gel bir omzuna dokunayım diyerek, eliyle 
omzuma dokundu. Bu an sanki sırtımdan sıcak bir şey geçti. İlk 
tanışmamız sırasında artık ben Zarife hanımın olağanüstü yeteneğini, 
sırtıma dokunduğu şifalı ellerinden gördüm.  

O günden sonra bu kurum benim inanç yerim oldu. Hatta Ocak’ta 
olurken bu güzel insana saygı ve sevgim o kadar geniş boyut kazandı , 
benim o an içimden öyle bir his geçti ki, Zarife hanımın yakın arkadaşı, 
sevgili kardeşi olmayı Allah'tan temenni ettim. Bu dileğim gerçekleşti. 
Böylece artık uzun yıllardır biz Zarife hanımla ailece dostluk 
ilişkisindeyiz. Onun mucizelerine tanık olduk. Bizim çevremizde olan 
dostlar, akrabalar hepsi Zarife hanıma müracaat ediyorlar. Benim 
ailemin inanç yeri olan Zarife Hanım hakkında ne kadar anlatsak azdır. 
Bir gün Kardeş Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bir arkadaşımla 
telefonla konuşurken onun ciddi sorunu olduğunu hissettim. Hatta onun 
titrek sesi herhangi bir derdi olduğunu belirtiyordu. Kadir Engin dedi ki, 
baş ağrıları onu çok üzdüğü için hekime başvurmuş. Muayeneden sonra 
başında ödem oluştuğunu söylemişler. Israrından sonra doktor belirtmiş 
ki, tümörün erken veya geç büyüyen tümör olduğunu belirlemek için 
zamana ihtiyaç var. Üç ay sonra bir daha müracaat etmesi tavsiye 
edilmiş.  

İlk anda düşündüğüm kişi Zarife hanım oldu. Ben dostum Kadir'e 
kısa zamanda Azerbaycan'a gelmesini söyledim. Böylece çok geçmeden 
onu karşıladım. 
 
 

181 



 
 
 
 

İlk işim dostumu Zarife hanımın ocağına götürmek oldu. Zarife 
hanım onu röntgen ettikten sonra başındakinin tümör değil, doğuştan 
şişlik olduğunu bildirdi. Baş ağrılarının sebebini ise çok çalışması ve 
beyin yorgunluğu ile ilişkilendirdi. Hanımın ocağını ziyaret ettikten 
sonra onun baş ağrılarından eser kalmadı. 
 

Biz onun binlerce mucizelerine tanık olduk. Zarife hanıma Tanrı 
olağanüstü gülüş, samimiyet verdi ki, bu da her insana ait değildir. Ben 
derdim ki, Zarife hanım gülerken sanki oda nurla doluyor. Çevresindeki 
insanlar ise nura boyanıyor. Ben düşünüyorum ki, Zarife hanımı Allah 
yeryüzündeki insanlara şifa meleği olarak gönderdi. Onun nurundan, 
nefesinden, ifadelerinden yararlanan herkes mutlu olmalı. Allah onu 
bizim başımızın üstünden eksik etmesin. 
 
 
 

Rövşen Rzayev,  
DEDR hizmetinin 

toprak idaresi başkanı 
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R.RAMAZANOV: DÜŞÜNÜYORUM, O,  
İSİMLERİN EN YÜKSEĞİNE LAYIKTIR 

 
İlk kez çok yakın çocukluk arkadaşımın vasıtasıyla tanıştık Zarife 

hanımla. 
Bir gün dostum, VII. İmam Museyi Kazım'ın soyunun takipçilerinden 

olan, seyyid ocağına Zarife hanımı ziyarete gideceğini söyledi, itiraz 
etmedim. Biz mucizeler yaratıcısının ziyaretine geldik.  

Komünizm döneminde büyümüştük, fakat her Müslüman gibi Allah 
aşkı her zaman kalbimde oldu. Biz bekleme odasında hanımın gelmesini 
bekliyorduk. O an kapı açıldı odayı nur kapladı, sıcak güneş ışığı bizi 
ısıtmaya başladı. Sohbetimiz sırasında samimiyeti, sıcaklığı ile bizim 
kalbimizde sonsuza kadar yer alan bir insan oldu.  

Böylece onun hakkında efsane gibi konuşulan mucizelerin ne kadar 
net olgu olduğunu kendi gözlerimle görerek, mucizeler yaratan Zarife 
hanımın, genetik olmasa da kardeşi oldum. O günden sonra Zarife 
hanımın kardeşi olma sorumluluğunu omuzlarıma aldım. 

Ben düşünüyorum ki, dünyada ne kadar güzel isim varsa hepsi 
yakışıyor Zarife hanıma. Onun ellerinin, nefesinin yarattığı mucizelerin 
tanığı olarak söylüyorum.  

O, samimiyeti ile çevresindeki insanların sevgisini kazanıyor, Zarife 
hanımı tanıyan herkes onun insanlığı önünde saygıyla eğiliyor. Güzel 
yürek sahibi herkesin derdine çare bulmakla birlikte, eşsiz tavsiyelerini 
de hiç kimseden esirgemiyor. Onu tanıyan herkes ona hayran oluyor. 
 

Ben aynı zamanda Zarife hanımın çok üstün özelliklerinden 
birkaçını örnek vermek isterim. Ona güzel insan olarak, samimi bir dost 
gibi güvenilecek dost gibi inanmak lazımdır. Onunla derdini paylaşmak 
istersen seni dinlemeye, değerli tavsiyelerini vermeye hazır olan 
hemşiredir. O, güzel konuşma kültürüne sahiptir. Onu dinleyen herkes 
onu şaire benzetiyor. O, vazgeçilmez ve vazgeçilmezdir.  
Zarife Mayılova en üst noktada duran bir insandır. 
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XXI yüzyıl yüksek teknoloji yüzyılı olmasına rağmen, insan beynini 
anlayabilen teknoloji ise henüz mevcut değil. Zarife hanım YÜZYILIN 
teknolojisini keşfedip tayin edemediği hastalıkları kendi röntgen 
gözleriyle görerek, teşhisi tayin ediyor. Bir gün arkadaşımla Zarife 
hanımı ziyarete gittik. Hanım sohbetimiz sırasında söyledi ki: Refik, dur 
geç buraya seni röntgen edeceğim. Ben geçtim. Beni röntgen ettikten 
sonra, nurlu gözleriyle bana bakarak dedi ki: Senin kalbinde sorunlar 
oluşuyor, önümüzdeki günlerde bunu hissedeceksin. İşinin 
sorumluluklarla dolu olduğunu biliyorum, ama biraz da olsa sağlığına 
dikkat et diye beni kınadı.  Zarife hanımın bu söyledikleri yakın bir 
zamanda da onaylanmıştı. Artık sık sık kan basıncında değişiklikler 
oluyordu, yüreğimdeki sorunlar bana huzur vermiyordu. İş ise fazlaydı. 
Sağlığıma zaman ayıramıyordum. Türkiye’deyken kendimi kötü 
hissettiğim için Gülhane kliniğine müracaat ettim, muayeneden sonra 
doktor bana Zarife hanımın dediklerini söyledi. Ben ise bu teşhisi bana 
Azerbaycan'da Zarife hanımın koyduğunu söyledim. Beni dikkatle 
dinledikten sonra dedi ki: 
 

Refik bey, size bu teşhisin ilacı hiçbir USG aracı kullanmadan 
belirleyen insanın elindedir. Siz o hanıma müracaat edin. Türkiye'den 
döndükten sonra Zarife hanımın tedavi seanslarını kabul ettim, şükürler 
olsun ki iyiyim. Onun mucizeleri, şifalı elleri bana şifa armağan etti. Onun 
röntgen gözleri vazgeçilmezdir. Gerçi Tanrı herkese, her kuluna bu ışıklı 
dünyayı görmek için göz armağan etti ve herkes görüyor, herkesin gözü 
açıktır. Fakat, gelin düşünelim. Biz Zarife hanımın gördüğünü görüyor 
muyuz? 
 

Ben sıradan bir çiçekten örnek vermek istiyorum. Masanın üzerinde 
kurutulmuş çiçeklerden oluşan bir eser var. O, güle basit bir çoban böyle 
bir yanıt veriyor: Bizim dağlarda yetişen çiçekler de kurutuldu. O, 
çiçeklere şair veya yazarlardan tamamen başka bir gözle bakıyor, 
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kurutulmuş haldeki güzelliğine, kalp ağrısı ile bakarak, onun 
çayırda, çimende, yamaçta olduğunu düşünüyor. Kokusu ile insanları 
bayıltan çiçeklerin kurutulması onların kalbinde bir acıya dönüşüyor. 
Onlar kurutulmuş çiçeklere bakarken, dağların böyle güzellikten 
mahrum olduğunu gözleriyle canlandırarak gözyaşı döküyorlar. Bu 
örnek ise kalbi hassas olan şairlerin, doğa aşığı olan yazarların gözüyle 
bakılan bir fragman.  
Ressam... O ise bu çiçeklere renklerine göre, onların duruşuna, hatta 

yapı ve tasarımına yaratıcılık bakışıyla yaklaşarak, hatta cansız, 
kurutulmuş çiçek bir imaj yaratıyor.  

Zarife hanımın bakışı, görmesi her insan evladının bakışından 
farklıdır. Onun gözleri kurutulmuş çiçeklere bakan gözlerden, 
bakışlardan ne kadar farklı olduğunu biz her birimiz artık biliyoruz. 
Onun gördüğünü, ne görebiliriz ne de idrak edebiliriz. 
 

Hatta insanların Zarife hanıma bakışı da farklıdır. Bazısı gökten 
inmiş meleğe benzetir, bir başkası onu bilimde görülmemiş, 
duyulmamış teknolojiden güçlü bir kuvvet olarak adlandırıyor. Bazıları 
ise onu Tanrının, beşer çocuğuna armağan ettiği, hediyesi, kullarının 
koruyucusu veya Azerbaycan tarihinde görülmeyen tanrı elçisine 
benzetiyor. İnsanların bakışları farklıdır, örnek verdiğim gibi. 
 

Benim dileğim şudur ki, gözler önünde olan Zarife hanımın bakışını 
Tanrı yeryüzüne çok görmesin. O isimlerin en büyüğüne layıktır. 
 
 
 

 
Rafik Ramazanov, Azerbaycan  
Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı  

çalışanı, Albay 
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ONUN ÖNÜNDE SÖZ SÖYLEMEYE ACİZİM 
 

Bakü'deki 5 numaralı hastanede çalıştığım sırada yakın akrabamı 
muayeneye getirdiler. Dediler ki, nereye götürdüysek umut veren 
olmadı. Tüm cerrah meslektaşlarımla biz de kesin bir karara 
varılamadığını biliyorduk. Hastanın bağırsak rahatsızlığı onu çok 
üzmüştü, zayıflatmıştı.  
Zarife hanım Almanya'daydı. Bakü'ye ulaştığı gibi hastayı kendisi 

röntgen edip bana bilgi verdi. Korkma, kanser değil, operasyona 
alınmalı dedi. Belli oldu ki, Zarife hanımın verdiği kanaat doğruymuş. 
O zamandan sonra 10 yıl geçti. Şimdi Nevruz bey kendini çok iyi 
hissediyor. Ben bir cerrah gibi Zarife hanımın bu yeteneği karşısında 
söz söylemeye acizim. 
 
 
 

Z. Tehmezoğlu, Tıp bilimleri 
adayı, cerrah 

 
UMUT IŞIĞI 

 
Ben Zarife hanımın ocağına ayak bastığım anda kendimi çok iyi 

hissediyorum. O, benim böbreklerimde olan kristalleri tertemiz yok etti. 
Bu, Zarife hanımın olağanüstü harikasıdır ki, artık ilaç kabul 
etmiyorum. Ben tedavimi bitirdikten sonra eşimi de Zarife hanımın 
yanına götürdüm. O, eşime alerjili bronşit teşhisi koydu ve tedavi etti. O 
da Zarife hanımın şifalı ocağından şifa buldu. 
 

Ben Zarife hanıma hayatta sağlık, uzun ömür, aile saadeti 
diliyorum. O, olağanüstü insan olmakla birlikte, vazgeçilmez tabiptir. 
O, birçokları için geleceğe bakmak için "Umut ışığı" dır. 
 
 
 
 

Fizik-matematik bilimleri adayı,  
Hatıra Hüseynova 
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KENDİSİ GERÇEK DESTAN 
 

Bu da bir Azerbaycan kadınının yaşadığı, geçtiği, hiç kimsenin 
hayat yoluna benzemeyen ömür yolundan küçük bir bilgidir. Yazmaya 
kalkarsak bir destan olur. Canlı destan. Gidin, görün, okuyun. 
İnanıyoruz ki, ruhunuz dinlenecek, ruhunuz huzur bulacak. 
Zarife hanımın siyah gözlerinin sevgisinden, şifa yüzünüze nur 

serpecek. Bu nurlu gözleri görmek herkese nasip olmuyor. İnanın, bu 
böyledir. Nur armağanınızı almaya koşun! 
 

Emine Kadimova Pedagojik  
bilimler adayı 

 
 
 
 
 

ALLAH TEÂLÂ'NIN ASIL MUCİZESİ 
 

Yüce Tanrımız her şeye kadirdir. Bu nedenle onun yarattığı her bir 
mucize onun büyüklüğünün ve her şeye kadir olduğunun kanıtıdır.  

İlahinin mucizelerinden biri de, Kelbecer halkının onurlu kızı Zarife 
hanıma verilen olağanüstü ilahi vergisidir ki, bunun sayesinde o, aya 
benzer gözleri ile hastalığı tam net belirliyor ve çok kısa sürede de 
Tanrı'nın kendisine verdiği kudretle tedavi ediyor. 
 

Zarife hanımın "Şifa ocağı" ndan yüzlerce insanlar ve özellikle, benim 
hayat arkadaşım Dinara hanım da 20 yıldan fazla ona eziyet veren 
doktorların çare edemedikleri kronik hastalıktan şifa bulmuştur. Ben Zarife 
hanıma tüm ömrüm boyunca teşekkür ediyorum ve diyorum ki, "Ya 
Rabbim, şükürler olsun sana ki, sen kendi mucizelerinden en büyüğünü 
Zarife hanımın şahsında Azerbaycan halkına armağan ettin. 
Ya Rabbim, Zarife hanımı hıfz eyle, onu bu Millete çok görme. Amin!” 
 
 
 
 
 

Teknik Bilimler doktoru,  
Profesör R.Alibeyli 
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ŞİFALI KADIN 
 

"Röntgen kadın" adıyla dünyanın birçok ülkesinde (Türkiye, 
Almanya, Rusya, Hollanda vs). Tanınmış bu insan Zarife Mayılova’dır. 
Şaşırtıcı fıtri kabiliyeti ile sadece sıradan insanları değil, hatta tıp 
alanında dünyanın ünlü uzmanlarını şaşırtan Zarife hanım insanın iç 
vücudunun normal ve anormal durumunun tüm inceliklerini hiçbir araç 
olmadan kendi nurlu, şifalı gözleriyle görür ve onu tıbbi kurallarla 
yorumlar.  

Sol böbreği hasta olan eşimi tedaviden sonra "USG" cihazına 
götürdüm. Cihazın verdiği bilgi bizi şaşırttı: "Böbrek çürüyor". 
Profesörlerin talimatı ile acil olarak bu enstitünün "röntgen" cihazında 
hasta böbreğin 4 fotoğrafı çekildi. Profesörler sağ böbreğin işlevindeki 
olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için sol böbreğin acilen kesilmesi 
üzerinde ısrar ettiler. Müracaat ettiğimiz hastanelerin sayısı çok olsa da, 
hepsinin raporu aynıydı: "Sol böbrek acil alınmalıdır". Çünkü işlevini 
tamamen yitirmiş sol böbrek kaldırılmazsa, sağ böbreği de 
zedeleyebilir. 
 

Neyse. Azaplı düşünceler içerisinde kaldığım gecelerin birinde bana 
yardımcı olmuş, dar zamanlarımda dualarımı duymuş, beni yaratan ve 
yaşatan Allah’ımdan zor durumdan kurtulmak için mucize istedim.  
Kudret ve azamet sahibi bu gecede kendi mucizesi ile beni hayrette 
bıraktı. 
 

Sabah erkenden kardeşim Sadedin öğretmen Profesör Feride 
Memmodova’nın bir makalesini getirdi. Makalede "Röntgen kadın" Zarife 
hanım tarafından onun safra kesesi ve böbrek taşlarının mucizevi 
tedavisinden söz ediyordu. Benim ise "Röntgen kadın" hakkında hiçbir 
bilgim yoktu. Hemen samimi insani ilişkilerimiz olan Feride hanıma 
telefon ettim ve onun aracılığıyla hanıma müracaat ettik. 
 

Zarife hanım toplam 3 dakika içerisinde hiçbir teknik vasıta 
olmadan, karanlık odada ilahi nurla aydınlatılan şifalı gözleri ile 
hastamıza baktı ve böbreğin işlevini asla kaybetmediğini, 
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cerrahi ameliyatına ihtiyaç olmadığını, üstelik hekim-ürologların 
sağlam sandığı sağ böbreğin de biraz hasta olduğunu söyledi. Aynı 
zamanda her iki böbreğin tedavisini üzerine alan mucizevi kadın Zarife 
Hanım: "Endişeye neden yok. Her şey iyi olacak! "Fikrini kesin inançla 
söyledi. Zarife hanımın mucizevi tedavisi şaşırtıcı biçimde başarılı geçti. 
Nitekim toplam 3 seanstan sonra "USG" cihazına tekrar başvurduk. Bu 
sırada mucizenin tanığı olduk ki: İşlevini yitirmiş hasta böbrek artık 
iyileşmişti.  

Ulu babası VII. imam hazret-i Museyi Kazım'la ilgili olan ismetli, 
şefkatli Zarife hanımın olağanüstü faaliyeti tıbbi kamuoyunun geniş 
ilgisine ve dikkatine neden oldu. Sağlık bakanlığı ve diğer kuruluşlar 
tarafından faaliyetlerine değer verilmiş ona birçok fahri fermanlar, 
diplomalar verilmiştir. 
 

Okurlara, Zarife hanımın Moskova'da kazandığı başarı hakkında 
memnuniyetle bilgi vermek istiyorum. Zarife hanım Mayılova’ya 2001 
yılının nisan ayında BM yanında Dünya Üniversitesi tarafından tanınmış 
Djuna Uluslararası Bilimler Akademisinin Üniversite Konseyi ve 
Üniversite Direktörler Konseyi tarafından tüm tıbbi mesleklerin talebini 
karşılayan "Alternatif Tıp Lisans" bilimsel dereceli diploması 
verilmiştir. Bu diplomayı bugüne kadar alanlar, sadece tıbbın her 
alanında faaliyet gösterenlerdir. Ama ilk kez Zarife Hanım tüm meslek 
hakları ve imtiyazları ile birlikte "Alternatif Tıp Lisans" diplomasına 
layık görülmüştür. 
 

Zarife hanım hiçbir ilaca istinat etmeyen, İlahi kudretin yardımıyla 
insanlara şifa veren mucize sahibidir. Tüm hastalıklardan etkilenen her 
hasta, hatta çocuk özleminde olanlar Zarife hanımın ocağına müracaat 
ederek şifa bulabilir. 
 
 
 

Osman Efendi,  
Filozof 
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KALBİMİZDE EBEDİ YERİNİZ VAR 
 

Sayın, aziz Zarife Hanım hakkında dil konuşmaktan kalem ise 
yazmaktan acizdir. 53 yaşındayım, ailem, çocuklarım ve hastalıklarım 
var. Hiçbir zaman mucizelere inanmadım. Sol göğsümde oluşan düğüm 
doktorların acılı tedavileri sonucunda büyüyüp tümöre dönüştü ve beni 
cerrahi operasyon karşısında koydu. Uzun yıllar boyunca, yapılan 
değişik tedavilerden bıktım. 
 

Hoş bir tesadüf sonucu Zarife Hanım hakkında bir şeyler duydum 
ve duyduklarıma doğrusu hiç inanamadım. Fakat bir süre sonra ölümcül 
durumda olan hastayı sağlıklı görüp karara vardım, Zarife hanımın 
kabulüne gittim. Beni davet ettiği an yüzündeki peçeye rağmen, onun 
olağanüstü rahat nefesiyle çarpıldım. Korkum yok oldu. Zarife hanım 
benim teşhisimi titizliği ile bilimsel dilde bana açıklamalar yaptı. O 
anda onun alimliğine güvenim arttı. Zarife hanım beni iyileştireceğine 
söz verdi ve yaptı da. 17 yıl göğsümde büyüyen, beni üzen tümörü üç 
gün içinde yok etti. Sonra miyomlarımı, karaciğerimi, safra kesemi 
tedavi eden Zarife hanım beni hayata, aileme, çocuklarıma yeniden 
bağışladı. Zarife hanım, Siz Allah'ın kurtarması, şifalı görevini yerine 
getirmek için bize bahşettiği elçisiniz. 
 

Siz Azerbaycan halkının hazinesisiniz ve biz de bu serveti 
korumalı, kollamalı, yabancı gözlerden, yabancı kelimeden koruyup, 
kadrini bilmeliyiz. Sizinle aynı zamanda, aynı ülkede yaşadığım için 
kendimi mutlu hissediyorum. 
 

Sizinle temasta olan her kişinin, bizzat benim ve ailemin her üyesinin 
kalbinin bir köşesinde sizin değişmez, sönmez ebedi yeriniz var. 
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DİLİM SÖYLEMEYE, KALEMİM YAZMAYA ACİZ 
 

Sayın, sevgili Zarife Hanım hakkında dil söylemeye, kalem ise 
yazmaya acizdir. Kendim eğitimliyim ve önceleri mucizelere 
inanmadım. Herkes gibi, beni de Zarife hanımın yanına hastalıklarım 
getirdi. 
 

Sol göğsümde oluşan düğüm acılı tedavilere rağmen büyüyerek, 
çeşitlenerek beni ameliyat olmak zorunda bıraktı. Bu yıllar boyunca 
miyom da oluştu, ben hayatımdan, ve bitmeyen tedavilerden bıkmıştım. 
 

Hoş bir tesadüf sonucu Zarife Hanımı duydum ve doğrusu, 
duyduklarımı ciddiye almadım. Fakat birkaç zaman sonra ölümcül 
durumda olan adamı sağlıklı görüp onun yanına gitmeye karar verdim. 
Zarife hanımın yanına geldim. Kapıyı açıp davet ettiği an yüzündeki 
peçeye rağmen, beni hoş, olağanüstü nefesi çarptı. Korkum yok oldu. 
Zarife hanım benim teşhisimi öyle dürüst, bilimsel dilde bana söyledi ki, 
artık onun Üstünlüğüne kuşkum kalmadı, o an ona inancım pekişti. 
 

Beni iyileştireceğine söz verdi ve sözünü tuttu. Uzun yıllar sıkıntı 
çektiğim, şiş 3 güne yok oldu. Miyomlarımı, karaciğerimi, safra kesemi 
tedavi eden Zarife hanım beni hayata, aileme döndürdü. Zarife hanım, 
Siz Allah'ın izniyle, şifalı görevini yerine getirmek için bize bahşettiği 
elçisiniz. Siz zenginsiniz ve bu serveti biz korumalı, okşamalı, kadrini 
bilmeliyiz sizinle bir yerde, zamanda, ülkede yaşadığım için kendimi 
mutlu sanıyorum. Sizinle temasta olan her kişinin, bizzat benim ve 
ailemin her üyesinin kalbinin bir köşesinde yeriniz ebedidir. 
 

Nefesinizin, ellerinizin şifasının kalıcı ve sürekli olmasını  
Allah'tan temenni ediyorum.  

Nigar Ahmet kızı Sultanova, Azerbaycan  
Jeofizik Araştırma Enstütüsünün Şube  

Müdürü 
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KURTULUŞ YOLUNA AÇILAN KAPI 

 
Her yerden çare kesildikten sonra son umut bilip, bu adrese yönelen 

yüzlerce, binlerce insanlardan biri olarak ben de ilahi vergili 
Zarife hanıma başvuru yaptım.  

Hastalığımla ilgili tıp merkezinde "USG"den geçtim. "USG" karın 
boşluğunda türeme olduğunu tespit etti. Bunun "ekinokok" olduğunu 
tespit ettiler ve ancak cerrahi yolla tedavi edildiğini kaydettiler. Ben 
teşhisi bir daha net incelediğim için Cumhuriyet Tanı Merkezine 
başvurdum. Bilgisayar tomografi muayenesinden sonra doktorlar bu 
üremenin bağırsakların arasında olduğunu tayin ettiler. Ama bunun 
"ekinokok" veya başka bir şey olduğunu söylemekte zorluk çektiler.  

Durumun giderek kötüleşmesine rağmen, doktorların birbirine aykırı 
olan görüşleri beni cerrahi müdahaleden kurtardı.  

Zarife hanımın kabulüne geldiğim gün yaşadığım duyguları kelimelerle 
ifade etmeye acizim. Modern teşhis cihazlarının bir yıl içinde tayin etmekte 
zorlandığı hastalığı 30-40 saniye içinde karanlık odada muayene eden 
Zarife Hanım bunun bağırsaklar arası katta bulunan tümör olduğunu tespit 
etti ve bana yanlış teşhis konulduğunu bildirdi. 
 

İnsan anatomisini, tıp biliminin tüm inceliklerini derinden bilen, 
organlarda yaşanan fizyolojik süreçlerin mantıklı açıklamalarını 
vermekle birlikte, insanı hayrette bırakan, nurlu gözleri ile iç görme 
yeteneğiyle seçilen bu kadının yalnızca Allah'ın canlı mucizesi 
olduğuna inanıyorum.  

Her gün nice umudunu kaybetmiş, yüreği acıyla dolu, gözleri medet 
uman insanların kurtarıcısı, nurlu gözleri, şifalı elleriyle acılara merhem 
olan Zarife hanım Yüce Tanrı'nın biz insanlara bahşettiği en değerli 
servettir. Bir Tanı Merkezinin üstesinden gelebileceğini bilmediği bir işi 
yapıp, kalbi merhametli bu kadın kabul ettiği hastaların derdini kendi 
derdi bilip üzülüyor, şifalı elleri, nurlu gözleri ile dertlerine çare 
buluyor.  
Allah'ın seçilmiş kulu Zarife hanımın kıymetini Yüce Tanrı 
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Verdiği gibi, biz insanlar da onun kıymetini bilmeliyiz! Ömrümün 
bahar çağında yaşamaya olan umudumun söndüğü bir dönemde, bu 
umudu yeniden alevlendirdi. Kalbi merhametle dolu, mucizeler 
mucizesi Zarife hanıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yüce Tanrı 
Sizin elinizin şifasına şifa, gözünüzün nuruna nur eklesin!  
Sonsuz şükran duygusu ile: 
 
 
 
 

Sameddin Süleymanov,  
Mühendis-teknolog 

 
 
 

HASRETE SON VERİLDİ 
 

Bu hasret uzun yıllar ailemizi saran evlat özlemiydi. Tıbbi 
tedavilerin yararsızlığı beni ruhen öldürmüştü. Tedaviden imtina ettim. 
O ara Zarife Hanım hakkında gazetede yayınlanan makaleyi okudum ve 
onunla görüştüm. Son umut ve teselli yerim olan bu kurum, bu güzel 
insan oldu.  

Toplam 3 kez tedavi edildikten sonra kendimde değişiklik hissettim. 
Hamile kaldım, her ay ziyarete geldim. Çocuk dünyaya geldi, oğlan 
oldu. Belirtmeliyim ki, olağanüstü güzel bir çocuktur, sanki nur'dan 
oluşmuştur. Ailemizin sevincini kelimelerle ifade etmek imkânsızdır. 
Şu an 4 aylıktır, sağlıklı ve iyidir.  

Ailemiz aydınlardan, doktor, hukukçu, öğretmen, mühendislerden 
oluşuyor. Ben bir aydın olarak açık ve net düşünen tüm insanların, onun 
fenomenal korunmasına, olağanüstü gücünün tebliğine çağırıyorum. O, 
milletimizin ve halkımızın zenginliğidir. 
 

İlahi nefesinizin, şifalı ellerinizin, nurlu gözlerinizin kalıcı ve 
sürekli olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 
 
 
 

Samire Samedova, biolog,  
Bakü 
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ZARİFE HANIMA GEREKLİ ORTAM  
OLUŞTURULMALI 

 
Uzun yıllardır ki, böbrek hastalığından acı çekiyordum. Tedavi 

kurslarının sonucu olmuyordu. Nihayet, en kötüsü bu oldu ki, 
böbreklerimde taş oluşmaya başladı. Durumum giderek ağırlaşıyordu. 
İyileşmeye dair umudum kaybolmaktaydı. Sonunda, Zarife hanıma 
sormaya karar verdim. Doğrusu onun bu kadar büyük yetenek sahibi 
olduğunu ve çok kısa bir sürede beni iyileştireceğini düşünmüyordum. 
Toplam üç seanstan sonra kaybedilmiş sağlığım sağlandı. Tamamen 
iyileştim. Verdiğim analizlerin sonucu olumlu oldu. Gariptir ki, bu 
kadının harika yeteneği karşılığında ona hiçbir ortam yaratılmamıştır.  

Peki neden? Niçin halkımızın içerisinden çıkan tüm dünyada tanınan 
bu iffetli hanıma gerekli ortam yaratılmıyor? 
 

Ben arzu ediyorum ki, insanlara sağlık sunan bu hayırsever kadına 
Allah sağlık versin! 
 
 
 
 

Oktay İsmayılov, Azerbaycan Bilimsel  
Araştırma Bitki Koruma Enstitüsü Şube  

Müdürü 
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GÖRDÜĞÜM MUCİZEYE HAYRAN KALDIM 
 

... Yakın akrabam Surhay Bey’in sol kolu aniden felç oldu. 12 gün  
ünlü kardiyologlar ve nörolojist'ler her türlü muayene geçirseler de  
tepki vermedi.  

Tesadüfen Zarife hanımla ilgili bir söz duydum ve Surhay 
öğretmene anlattım, inançsız olduğunu bildirdi. Ben Zarife hanımla 
görüştüm, benimle Surhay Öğretmenin evine gitmesini rica ettim. 
Hastayı sallamak olmazdı. Zarife hanım ricamı kabul etti ve birlikte 
Surhay öğretmenin evine gittik. İçeri girdiği gibi bana dedi ki, bu hasta 
bana inanmıyor. Ama Allah'ın yardımıyla onun kolunu 15 dakikaya 
harekete geçireceğim. Yüzünde peçeyle hastayı röntgen etti ve eliyle 
felçli kola dokundu. Kalkıp elini yıkadı, korkunç bir hastalık değil, 
inşallah 15 dakikaya her şey iyi olacak dedi. Zarife hanımı evine 
götürüyordum arabada gülümseyerek söyledi ki, artık Surhay 
öğretmenin kolu hareket ediyor. Doğrusu, kuşku duydum. Onu evine 
bırakıp döndüm ve gördüğüm mucizeye hayran kaldım, herkes 
seviniyor, gülüyordu, akrabamın kolu çalışıyordu, sanki hiç felç 
olmamıştı. Bu ayete inanmamak olur mu? Allah onu halkımıza çok 
görmesin! 
 
 
 

ZƏRNIYAR ABDULLAYEVA, Nizami  
bölge mahkemesinin hakimi 
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İLAHİ IŞIĞA DAYALI KADIN 

 
Yüce Tanrı Adem'in çocuklarının hepsini aynı, beraber yaratıyor, 

kimseye ayrım yapmıyor. Adem evlatları ise sonradan kendi idraki ve 
hayaline uygun olarak, toplumda bir şahsiyet olarak şekillenirler. Bazen 
Adem çocuklarının toplumda gerçek bir kişilik olarak şekillenmesinde 
ilahi varlığın özel payı oluyor. Bu pay ise herkes arasında eşit 
bölünmüyor, bu paydan kimine az, kimine çok şey düşüyor. Ancak bir 
şey gün gibi açıktır ki, ilahi cömertlik toplumda ifadesini nadiren bulur. 
Bu nedenle de toplumda doğuştan yetenek sahipleri olarak bilinen tip 
insanlara çok az rastlanmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde "Röntgen 
kadın" adıyla meşhur olan Zarife hanım Mayılova’da böyle olağanüstü 
yetenek sahibidir. Adının kendisi gibi zarif ve yumuşak huylu bu hanım 
tıpta çalışan dünyaca ünlü uzmanları da kendisine hayran bıraktı. Onun 
röntgen ışınlı gözleri de, şifalı elleri de gerçekten mucizedir. Henüz 
insan bilinci bunu kavramaya yeterli değildir. Ben de bu ilahi kudretten 
faydalanmış bir anne olarak ona derin ve içten teşekkürlerimi 
sunuyorum.  
İnanıyorum ki, nice aileye huzur bahşeden Zarife hanım şimdiden 

cennetin en yüksek katı sayılan VIII. katı ile ödüllendirilir. 
 

Resmiye Qehremanova Zengilan bölge  
Mahkemesi Başkanı 
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HOŞ BİR TESADÜF 

 
Kan basıncı ve kalp ağrısına dayanamıyordum. Uzun süre doktor 

kontrolü altında tedavi kabul ettim. Hoş bir tesadüf beni sizin yanınıza 
götürdü. Sizin ilk muayenenizden geçtikten sonra sağlığımda değişikliği 
anında hissettim. Allah'ın adıyla yaptığınız her iyilik Tanrı katında 
yerini alıyor. Size, Zarife Hanım, uzun ve sağlıklı ömürler dilerim, 
Allah bu çalışmada size yar olsun. En büyük arzum layık olduğunuz işin 
devlet düzeyinde oluşturulmasıdır.  
Sıcak, insani ilişkinizi ve şifalı ellerinizi asla unutmayacağım. 
 
 
 
 
 
 

Mehemmed Efendiyev  
Tarım Sanayi Bankasının  

idare reisi 
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İLAHİ KUDRETLİ HANIM 
 
 

İnsanın iç organlarını görme yeteneğine sahip olan tabip, halkımızın 
kurtarıcısı, hayırsever şahıs, halkına karşılıksız hizmet eden, tıp 
biliminin aynası, görünmez hastalıkların röntgen uzmanı mucizesi, 
insanlara Tanrı'nın yardımıyla, şifalı elleriyle şifa veren, XXI. yüzyılın 
fahri aydını Zarife hanım kendi nefesi ile altın elleriyle insanları 
heyecanlandırıyor. Yorulmadan, gece gündüz insanları tedavi ederek 
hayata döndürmekle hayırsever eylemlerini genişletiyor. 
 

Zarife hanım geniş akla üstün zeka düzeyine, nizami tefekküre, 
konuşma kültürüne ve şaşırtıcı tıbbi bilgiye sahiptir. Ve bu bakımdan 
Karabağ gazileri de unutulmamış, onlara daima büyük dikkatle Zarife 
hanım tarafından yardım ve tedavi yapılmıştır. 
 

Gününüz hoş, sözünüz çarpıcı, elleriniz var olsun! İlahi kudret size 
yar olsun, Siz de kendi yardımınızı halkımızdan esirgemeyiniz. Nitekim 
esirgemiyorsunuz! 
 

Şehit ve Karabağ Gazileri 
Derneği Başkanı Zülfügarov 

Arif 
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SÖNMEKTE OLAN OCAĞIMIZI YENİDEN  

YAKTI 
 

Ben hayatımın en huzurlu günlerini Zarife hanımla karşılaşınca 
yaşadım. Doktorlar benim iç organlarımda olan tümörü ameliyat 
yoluyla tedavi edeceklerdi. Allah beni Zarife hanımla karşılaştırdı. 
Muayeneden sonra tüm hastalıklarımı yüzüme söyledi. Yaşama şansım 
çok azdı. İlahinin vergili insanı Zarife hanımın tedavisinden sonra 
vücudumda olan tümör tamamıyla iyileşti. Hayatımda bu kadar mucize 
ile karşılaşmadım. Beni yeniden hayata döndürdü. Onun insanlığına, 
asaletine, gururuna, kültürüne hayran kaldım. Şair olsaydım, ona şiirler 
yazardım, şarkıcı olsaydım, sadece onun için okurdum, onun nurlu 
gözlerini, şifalı ellerini, baldan tatlı sözlerini kaleme alıp dünyaya 
bildirirdim. Ama bu yazımla hiç olmazsa içimi biraz da olsa boşaltmak 
istiyorum. 
 

Siz büyük Yaratıcının en sevimli, nurlu, ışıklı kulu; Siz halkımız 
için kurtuluş lambası. Allah Sizi bizler için korusun. Bizim ailemize 
armağan ettiğiniz sevgi için önünüzde diz çöküp, baş eğip, ellerinizden 
öpüyorum. Siz bizim sönmekte olan ocağımızı yeniden yaktınız.  
Rabbim Sizin ocağınızı sönmez etsin. 
 
 
 

 
Seide Musayeva, iktisatçı,  

Bakü 
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HALKIMIZIN ONUR TABLOSU 
 

Şu an yazacağım bütün güzel sözler yüreğimden gelen samimi 
izlenimlerimdir. Zarife hanım hakkında çok güzel sözler söylenebilir, 
aynı zamanda şanına en güzel mısralar yazılabilir. Ben Zarife hanıma 
ömür boyu borçluyum. Belki de nedenini soracaksınız. 
 

Benim hayatıma sağlık armağan ettiği için. Ben Zarife hanımı 
tanıdığım ilk günden onun harika röntgen gözlerinin titizliğine tanık 
oldum.  

Birkaç zaman, sol göğsümün üzerinde yuvarlak bir tümör fark 
etmiştim 

 Keskin ağrılar ve sancılar veriyordu. Doktora başvurdum. İlk 
muayeneden sonra "Kanser" teşhisi atandı. Acil kesilip kaldırılmasını 
uygun gördüler. Onlardan sonra birkaç doktora daha başvuru yaptım. 
Hepsinin görüşü aynıydı. Bu sırada elim her yerden kesildi ve 
Moskova'da yaşayan görümcem Gülnare İsmailova ile telefon bağlantısı 
kurdum. Ben ondan Zarife hanımın adresini istedim ve kısa sürede 
Zarife hanımın kabulüne gittim. Muayene sırasında doktorların koyduğu 
teşhisin yanlış olduğu, yani tümörün sorunlu olmadığı ortaya çıktı. 
Zarife hanım Allah tarafından verilen kuvvetinden yararlanarak bana 
şifa verdi. Bir süre sonra mide altı bezde ve karın bölgesinde şiddetli 
ağrılar oluştu. Yine doktorlara başvurdum. Şöyle bir soru ortaya çıkıyor 
ki, ben Zarife hanımın şifalı ellerinden şifa bulduğum halde neden yine 
doktorlara başvurdum?  
Çünkü ben bir daha yüzyılın başlangıcında, teknolojinin hızla geliştiği 

bir dönemde doktorlarımızın belirlediği teşhislerin çoğunluğunun çarpık 
olduğunu kendime ve belki de etrafımdaki insanlara kanıtlamak için 
tekrar hastaneye başvurdum. Birçok analizler verdikten sonra, 
pankreasta tümör tanısını tayin ettiler. 
 

Ben sonra tekrar mucizeler yaratan Zarife Mayılova’ya başvurdum. 
Hanım beni röntgen ettikten sonra duyduğum cevap 
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beni hiç de şaşırtmadı. Doktorların koyduğu teşhis yine tam netlikle 
doğru olmadı. Zarife hanım şifalı elleriyle bir daha beni uğradığım 
beladan kurtardı.  

Tanrı harikalar yaratıcısı, şifalı eller sahibini bizim halkımıza bir 
hediye olarak armağan etti. O, Azerbaycan halkının onur tablosudur. 
Biz her birimiz Azerbaycanlı olarak onun varlığı ile gurur duymalı ve 
onu göz bebeğimiz gibi korumalıyız. 
 

 
Ali Talıbov  

"AFFA" Futbol federasyonu çalışanı 
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ZARİFE HANIMIN MUCİZELER KİTABI BENDE DE  
MUCİZE YARATTI 

 
1987-1991 yıllarında tıp alanında çalıştım. Zarife hanımın adını 

duymuştum. Sağlık hizmetlerinin geliştiği bir dönemde, teknolojinin 
geliştiği bu yüzyılda insanların el ile nefes ile iyileştirmesini kabul 
etmiyordum. Buna rağmen insanların, hastaların görüş ve 
sohbetlerinden bu hanımın mucizeler yarattığını duyuyordum. Bir gün 
Zarife hanımın hakkında yazılmış olan "Zarife’nin Mucizeleri" adlı 
kitabını bana bir akrabamız verdi. O sıralarda ben artık mide etrafımda 
ağrılardan acı çekiyordum. Ben kitabı okuduktan sonra karar verdim ki, 
mutlaka Zarife hanımın yanına gideceğim ve bir sabah uykudan kalkıp 
Zarife hanımın adresine yöneldim. Herkes gibi nöbet tutup, kabulüne 
gittim. İlk olarak karanlık odada beni röntgen etti. Bende safranın 
normal akmaması, safra akışlarında olan sorunlar ve ince kumlar 
bulunduğunu söyledi. 
 

Üç gün tedavi tayin etti. Tedavinin ikinci günüydü. Tekrar yemek 
sofrasında Azerbaycan’ın milli yemekleri olan leziz yiyecekler 
hazırlanmıştı. Yemeklere bakarak düşünüyordum ki, nasıl yemezsin, 
yedikten sonra ise sıkıntı çekeceğimi bilerek nefsime hâkim olamadım, 
ne olursa bırak olsun diyerek, başladım yemeğe. Her yemekten birkaç 
dakika sonra midede rahatsızlık başlardı, birkaç dakika bekledim yine 
de ağrı başlamadı, sanki daha önce bu tedirginliği hiç yaşamamıştım. 
Birkaç gün sonra tedavim bitti. O günden sonra artık o, endişeyle 
vedalaştım. 
 

Doktor olmama rağmen ailem, akrabalarım, hatta arkadaşlarım bile 
hastalanınca sadece ve sadece Zarife hanımın ocağına müracaat 
ediyorlar. 
 
 
 

 
"AZERSUN" Ticaret ve Dağıtım, 

Şirvan, Hacıgabul distribütörü, 
Elşen Sabir oğlu Abbaslı 
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
 

Müslüman halkının değerli ve mümin kulu olan Zarife Mayılova’yı 
tanıyarak sevmeyen olamaz. Kısmet beni de o hanımla yüzleştirdi. Bende 
gastrointestinal sistemimde keskin ağrılar vardı. Doktorlar bana cerrahi 
operasyonu yapmam gerektiğini söylemişlerdi. Beni muayene ederken 
kalın bağırsakta kızarıklık ve küçük ülserler olduğunu tespit ederek, 
Allah'ın kendisine bahşettiği ruhsatla beni 2 gün tedavi etti. Ağrılar durdu. 
Sonra muayene zamanı hastalığın yüzde 80 oranında geçtiğini bildirdi. Ben 
bu dönemden bugüne kadar büyük Yaratıcımızın bize bahşettiği bu 
mucizenin etkisi altındayım. 
 

Zaman zaman Zarife hanımın yanına gidip muayene oluyorum. Her 
defasında kabule gelirken büyük dikkatle karşılanıyoruz. Zarife hanım 
vazgeçilmez insan olmakla birlikte olağanüstü tabiptir. 
 

Savaş gazisi, yarbay Elbrus 
İsmayılov, Bakü,Bakıhanov kasabası 

 
RABBİMİZİN BAHŞETTİĞİ MUCİZE 

 
Allah'ın öyle kulları vardır ki, Allah onları yeryüzündeki kullarına 

hizmet etmek için yaratmış, onlara olağanüstü güç armağan etmiştir. 
Zarife hanım da böylelerindendir. Zarife hanıma ilahinin bahşettiği 
mucize, nur dolu gözlerinin açıklaması, onun günlerce uyuduğu rüyada 
aldığı verginin izah edilmez sırrıdır. Safra kesemde taş vardı, 
böbreklerimde tuz fazlalığı oluşmuştu. Birkaç seanstan sonra Savunma 
Bakanlığı'nın hastane röntgeninden geçtim. Safrada 22-mm'lik taştan 16 
mm kalmıştı. Birkaç seanstan sonra taşlar tamamen eriyerek yok oldu. 
Böbreklerim de karaciğerim de iyileşmişti. Doktor gözlerine inanamadı. 
Bu mucizedir dedi. 
 

A.Abışov  
Polis binbaşı 
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TIPDA İNKÂR EDİLEMEZ GERÇEK 
 

Zarife hanımla tanışmam validelerimin ağır hastalıktan tedavi 
edilmesiyle oldu. Sonra onun görme yeteneğine olan ilgim daha da arttı. 
Birbirimize olan saygımız artık bizi akrabalıktan da yüce olan kirvelik 
ilişkilerine yol açtı.  
Kendim jinekolog olmama rağmen, onun mucizelerine, ellerinde olan 

şifasına, olağanüstü nefesine inancımı gözlemledikçe, onu tanıdıkça ve 
onun yanına gelen hastaların görüşlerini duydukça ona güvenim daha da 
güçlenerek her geçen gün daha da arttı. 
 

Zarife Mayılova Yakup kızı tıpta bilinmeyen güce sahip olduğuna 
göre, sadece sıradan insanları değil, bu yüzyılda tıp alanında çalışan 
benim gibi birçok âlimleri, hekimleri de hayran bırakmaktadır. 
Yönettiğimiz tıbbi teknolojinin bazen çok zorlukla tayin ettiği, aciz 
kaldığı bir noktada Zarife hanım olağanüstü gözleriyle takip etti, 
söylediği teşhisler sürekli olarak titizliği ile yansımaktadır. Onu 
yeryüzüne sunan Allah bir kez daha kullarına kendi lütfunu 
esirgemediğini ispat etti. 
 

Budagova Aygün Nesimi ilçe,  
6 saylı hastane Başhekimi 
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ŞİFA BULANLARIN MUTLULUĞUNU KENDİ  
GÖZLERİMLE GÖRDÜM 

 
1978 yılından beri tıp alanında çalışıyorum. Her türlü hastalıkla 

karşılaştım. Tıp ilminden başka ikinci bir yolun insan organizmasına 
etkisine inanmadım. Karşıma çıkan bu mucizeye uzun süre 
güvenemedim. Ablama söz verdiğim için işin içinden çıkılmaz durumda 
kalmıştım. Hatta şu karara vardım ki, tereddütlere son verip, 
gitmeyeceğim. Fakat birdenbire kendimden bağımsız, sabah erkenden 
kalkıp Zarife hanımın kabulüne gittim. Muhtemelen bu da Allah'ın 
nasibi imiş. İçeri girdiğimde örtü altında, peçe arkasında anlamlı, hoş bir 
ifadesi olan gözlerle karşılaştım. Sıcak bir sesle sordu bana ki, 
şikâyetiniz nedendir? Kalbimden şikâyet ediyorum, -dedim. 
 

Işığı söndürdü. Bir mucize ile karşı karşıya kaldım. Zarife hanım 
benim yakın zamanlarda mikroinfarkt geçirdiğimi ve tedavinin işe 
yaramadığını, hala kalbimde sancıların olduğunu söyledi. Zarife hanım 
böbreklerimin tuz miktarının arttığını söylerken, doğrusu daha çok 
şaşırdım. Gerçekten de bir ay önce mikroinfarkt geçirdiğim zaman baş ve 
boyun bölgemde güçlü bir acı çekiyordum. 
 

Zarife hanım bana üç seans tedavi tayin etti. Ben zamanında 
tedaviye gittim. Bütün ağrı ve endişelerim kayboldu. Oysa tedavileri 
alana kadar gün içinde 5-6 kalp ilacı kullanıyordum. 
 

O günden sonra iki ay kadar zaman geçti. Kendimi çok sağlıklı ve 
normal hissediyorum. Sağlığımı bana armağan ettiği için, ömrüm 
boyunca Zarife hanıma minnettarım. Ben onun yanına her defasında 
tedaviye giderken mucizesi ile şifa bulanların sevindiğini ve kalben 
şükranda bulunduklarına tanık oluyorum. 
 
 
 
 

Fehat Gülmemmedov,  
Hekim 

 
 
 
 

205 



 
 
 
 

 
EŞSİZ TABİP 

 
... Ben eczacıyım, uzun yıllardır eczane müdürü olarak çalışıyorum. 

Elimin altında sayısız ilaçlar var. Ama hastalıkla baş ederken hiçbirinin 
bana faydası olmadı. Topuklarımda uzun yıllardır iyileşmez bir yara vardı. 
Gezmediğim şehir, kullanmadığım mineral sular, ilaçlar kalmadı. Sonucu 
olmadı. Geçenlerde Zarife hanımın haberini duydum. Onun yanına geldim. 
İki seans kabul ettim. Gözlerime inanmıyordum, yara kabuğu kapanıp, 
iyileşiyordu. Vallahi bu, mucizedir. Yıllarca derdime derman bulamadığım 
halde kısa zaman diliminde iyileşmem bir mucize değil mi? Zarife hanıma 
inanmayan olabilir. Ancak bu kesin olgular karşısında herkes çaresizdir. O, 
eşsizdir. 
 
 
 
 

Neriman İbrahimov,  
Gence, Eczacı 

 
 
 
 

ONU KORUMAK HERKESİN GÖREVİDİR  
... Kendim doktorum. Çoklarının derdine çare olsam da kendi 

derdime çare bulamıyorum. Uzun yıllardır safra kesesi iltihabından ve 
baldır kısmımda damar genişlemesinden acı çekiyordum. Doktor 
olmama rağmen, derdimin çaresini Zarife hanımın sırlı, sihirli ellerinden 
buldum. 
 

Ömrüm boyunca ona minnettarım. Onu korumak herkesin 
borcudur. Tıbbın başaramadığını bu sıra dışı insan başarıyor. O Allah'ın 
mucizesi olmakla beraber Allah'ın halkımıza lütfudur. 
 

Nazile Askerova  
Doktor 
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AZERBAYCAN HALKININ BÖYLE BİR TABİBE  
İHTİYACI VAR 

 
Azerbaycan çok eskiden beri şifalı tabipleri ve âlimleri ile 

tanınmıştır. Günümüzde yüksek görücülük yeteneği ile bilinen böyle 
tabiplerinden biri Zarife Hanım’dır. Tıbbi açıdan teşhisi sadece doktor 
ve modern teknik cihazlar tayin edebilir. Rastlantısal değildir, böbrekte 
olan tuzu ve taşı, sindirim sisteminde, gastrointestinal kısmında olan 
yaraları ve genel olarak iç organlarda olan eksiklikleri titizlikle gören 
Zarife hanım bu hastalıkları hem de kısa sürede tedavi edip ortadan 
kaldırır. 
 

Karın boşluğunda hissettiğim şiddetli ağrılardan sonra Zarife 
hanıma müracaat ettim. Koyduğu kesin teşhisten sonra beni tedavi etti. 
Şimdi kendimi çok sağlıklı ve iyi hissediyorum. Bunun için ben Zarife 
hanıma derin şükranlarımı sunuyorum. Hem teşekkür ediyorum ki, 
bugünkü ekonomik zorluklarla dolu dönemde halkımıza karşılıksız 
hizmet ediyor. 
 

S.İsgenderov,  
N.Nerimanov adına ADTU çalışanı 
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MUCİZENİZE HAYRANIZ 

 
 
 

Evladımız Reşat tek umudumuzdur. Ansızın onun boğazında guatr 
hastalığı söz konusu olduğunda çok üzüldük. Doktora götürdük. Guatr 
her geçen gün büyüyüp avuç içi kadar olmuştu. Yakın arkadaşlarım, aile 
dostlarımız acımıza ortak olup teselli verseler de tedavinin hiçbir etkisi 
olmadı. Zarife hanıma başvurduk. Onu gördüğümüz anda kalbimiz bir 
hoş oldu. Hoş yüzlü, sevecen bir kadın olmaktan başka, onda cazip bir 
kuvvet vardı. 
 

Belki bu bize öyle geliyordu? İlahi hikmetin nuruna boyanan 
gözleri, şifalı elleri, şirin kelimeleri Reşat'a merhem oldu. Artık üçüncü 
seansta gözle görülebilen guatr kayboldu. Doğrusu ben ve eşim onun 
mucizesine hayran kaldık. Bizden başka ona yüzlerce hasta müracaat 
ediyordu. Sanki Zarife hanımın kapısı kutsal bir şifa kapısıydı. İçeri 
girenler üzüntü ve keder içinde giriyor, çıkınca umutla, neşeyle 
çıkıyorlardı. Diyorlardı dünyada o insan, binlerce insanın sığınma 
yeridir. Anlayabilmediğimiz bir şey varsa, o da bu güzel, sevimli çehreli 
kadında ve onun gözlerinde muammalı, göze çarpacak derecede keder, 
küskünlük vardı. 
 

Zarife hanımın gözlerindeki gizli üzüntüsü sadece hasta şifa 
bulduğunda yok oluyor ve biraz geçtikten sonra yeniden peyda 
oluyordu. 
Zarife hanımda iyilik ve ciddiyet garip çelişkiyi birleştiriyordu. Biz ilahi 
şefkatinden ömür yoluna pay düşen güzel insan, Tanrı vergili Zarife 
hanıma gönülden minnettarız. Allah'tan ona uzun ve sağlıklı  
ömürler diliyoruz. 
 
 
 

 
XURAMAN MEHERREMOVA,  

N.Narimanov adına Azerbaycan Devlet  
Tıp Üniversitesinin öğretmeni RAHİM  

MEHERREMOV, mühendis 
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ALLAH ZARİFE HANIMI BİZE ÇOK GÖRMESİN 
 

... Muayene sırasında doktorlar bende kanser hastalığının olduğunu 
söylediler. Çocuklarım gözümün önüne geldikçe, hasret yaşları yüzüme 
yağıyordu. Sonumu bekliyordum, ümitsizliğe kapıldım. "Tesadüften 
zaruret doğur" diyenler çok doğru söylemişlerdir. Yüce Allah böyle 
umutsuz anımda bana kapı açtı, mucizeleriyle dünyada tanınan, şifa meleği 
Zarife hanımla beni görüştürdü. Beni muayene ve tedavi etti. 10 gün sonra 
Zarife hanımın rızası ile yeni Sumgayıt şehri 2 no'lu doğum evinde aynı 
doktorlar beni USG’yle muayene ettiler. Cevap-mucize! 2 doktor 
birbirleriyle konuşuyordu: Burada febromioma, febromatoz düğümler yok 
muydu? diye birbirinin yüzüne şaşkın bakışlarla baktılar. Kanama nasıl 
olup da durup,  tansiyon normale düştü. Bu nasıl oldu? "Ben Zarife Hanım 
hakkında onun mucizevi, şifalı ellerinden, kadir Allah'ın izni ile onu 
tanıdım ve iyileştim. Şükür İlahi! Ellerini öpüyorum, Zarife hanım! 
Önünde diz çöküyorum senin! Allah’ım, bu hanımı bize çok görme! 
 

 
ŞEMSİVARİ İNDİRA, 

Sumgayıt şehri, İktisatçı -  
mühendis 
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ZAMAN GELECEK, TÜM DÜNYADA TANINACAK 
 

Allah'ın ruhsatı ile insanlara şifa veren Zarife Hanım hakkında ne kadar 
söylesek, konuşsak, yazsak az olur. Ama bazen söz şöyle aciz olabilir. 
Birkaç yıldır beni safra kesemdeki kumlar rahatsız ediyordu. Her yıl eylül 
ayı başlanmasından mayıs ayına kadar ben iğne ve ilaçlarla yaşıyordum. 
 

Geceleri ben uykuda iken beni şiddetli ağrılarla uyandırır, huzurumu 
elimden alırdı. Yakın arkadaşlarımdan birisi bana tavsiye etti ki, Zarife 
hanımla görüş. Tavsiyesine uyup, onunla birlikte Zarife hanımın kabulüne 
gittim. Koridorda hayli hasta durup nöbet bekliyordu. Her tarafta sessizlik 
hüküm sürüyordu. 
 

Zarife hanım beni içeri davet etti, karanlıkta kendi "röntgeninden" 
geçirdi. Sonra ışığı yakıp tanımı söyledi. Çok titizlikle tanımı söylemesi 
beni hayrete düşürdü. Birinci seansından sonra tüm acılarımın bittiğini 
hissettim. 3. seanstan sonra ben kendimi tamamen sağlıklı hissetmeye 
başladım. Artık beş ay geçti. Henüz bir kez bile ben safra kesemde ağrı 
hissetmedim. Eminim ki, Allah'ın yardımı ile Zarife hanımın ellerinin şifası 
ve kutsal nefesi ile ağrım olmayacak. Onun temizliği, gönül tokluğu, 
karşılıksız hizmeti beni hayran bıraktı. 
 

Ben inanıyorum ki, öyle bir gün gelecek ki, Zarife hanım sadece 
ülkemizde değil, tüm dünya çapında tanınacak. "Allah’ın mucizesi" Zarife 
hanıma kendi şükranlarımı sunuyor, İlahiden kendisine sağlık, ellerine 
kuvvet diliyorum. 
 

ZARİFE MEMMEDELİYEVA,  
N.Narimanov adına Azerbaycan Devlet  

Tıp Universitesinin doçenti 
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ÖMÜRLERDE YAŞAYAN İNSAN 
 

Yüce Tanrı yeryüzüne armağan ettiği insan evladına kendi kudretinin 
büyüsünden pay vererek onu sırlı, gizli yaratmış, kendi ruhsatı ile ona 
erişilmez, büyük yetenekler tayin etmiş, onun karakterini hayırseverlikle 
süslemiş, hayatına bir renk vermiştir. Tanrım, acaba bu asil insani 
duygulardan kimler yararlandı, kimlere ne kadar pay düştü. Uluların 
güçlülerin güçlüsü Kadir Allah Zarife Hanım gibi saf bir yaratılışı 
yaratarak bu sorunlu dünyamıza ne büyük, ne değerli bir armağan 
göndermiş, onu hayırseverlik mücessemesine dönüştürmüştür. 
 

Zarife hanım! Varlığı bütünlükten saf temizlikten yoğrulmuş cömertlik 
ve dirayeti, şerefi ve onuru, Ulu Allah'a sadakati ve aşkı kendisinde tecelli 
etmiş bu nadir İnsan Allah'ın bize bahşettiği eşsiz bir zenginlik değil midir?  

Onun asıl bizim milletin bahtına düşmesinden biz onur duymamalı 
mıyız? Sorular. Sorular.  

Selvi boylu, bu mucizeli, güzel, canlı, yüksek belli, içinde büyüdüğü 
lacivert ufuklu, atlas ormanlı yüce dağlardan, gözlerindeki nuru baktığı 
ayna çeşmelerden, nefesindeki ateşi baba ocağından, kalbindeki ülfeti, 
üstünde gezdiği topraktan almıştır. Yıllarca beni Zarife hanımın mucizeleri 
hayretler içinde bıraktı. Sadece bizim ailemize, neslimize bile nasıl şifalar 
verdi. Uzun yıllar boyunca kalp tutmalarından eziyet çekerek ben defalarca 
Moskova, Leningrad, Kirov şehirlerinde çok âlimlere müracaat etsem de 
(stenokordiya), şifayı Zarife hanımda buldum.  

2000 yılında ablamı şeker hastalığından, 2001 yılında ise oğlumu 
şişlik hastalığından, cerrahi operasyonundan kurtarmış, tümörü tedavi 
ederek yok etmiştir onun şifalı elleri. Biz Zarife hanıma ailece minnettarız.. 

Beşer evladı yeryüzünde yedi mucize tanıyor, ben diyorum ki Zarife 
hanım sekizinci mucizedir ki, ondaki sırrı kimse açamıyor. 
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Büyük Tanrının yardımıyla hastayı ölümün pençesinden alıyor, 
ömürlerinin yarıda bitmesine izin vermiyor, çelik iğnelerin, acı hapların, 
yapamadığı işleri, gözlerinin nuru nefesinin ateşi ellerinin sıcaklığıyla 
yapıyor. Zarife Hanımın mucizesi kudretidir bu. Kaç yıllık 
gözlemlerimin sonucuna varıyorum ki, 
Zarife hanım -fenomendir- alimdir, alimlerin alimidir. O, çok büyük 
keşifler yapmış, âlimlerle bir safta oturmaya layıktır. 
Bu benzersiz insan büyük şahsiyettir, onu şaire, besteciye 

benzetebiliriz. O, sihirli sesiyle, umut dolu sözleriyle umutsuz insanları 
hayata bağlıyor. O, sanki bir ressam gözüyle gördüğünü rahatlıkla 
karşısındaki beyaz kâğıda aktarıyor ki, hayret etmemek olmaz. Bu asil, 
benzersiz insan karşısında ister istemez heyecanlanan çocukların suyuna 
giderek konuşmayı da unutmuyor.  
Zarife hanım hakkında düşündükçe içim sanki içime sığmıyor, bu 

mucizeyi ifade etmeye kelimeler kifayet etmiyor, sesinin gücü kadar 
aleme nam salmak istiyorsun. Dur zaman, atını ne yaman sürüyorsun.  
Seni tarihte yaşatacak bu insanın kıymetini biliyor mu? Onu layık 
olduğu zirvede tutuyor mu? 
Yıllar, mevsimler geçecek. Zarife hanıma yönelen çocuk hasretli nice 

gelinler kendi kızlarını severek "Zarife ismini koydu ve koyacak,  
Tanrı'nın ruhsatıyla, Zarife hanımın elinin şifasıyla doğan bebek kızlar 
nazlı gelin olacak ve onlar da kendi annelerinden duyduklarını 
çocuklarına anlatacak. Ve böylece bir Zarife masalı oluşacak. Bu masal 
da durmadan uzanacak, dillere destan olacak, nesillerin gurur yeri 
olacak.  
Ulu Tanrının Yeryüzüne gönderdiği kutsallar safında durmaya layık 

olan, ismeti, saygıyı, sadeliği, tevazuu, sivri aklı, geniş bakış açısı, 
doğuştan yeteneği ve merhamet dolu kalbi ile insanları hayata 
döndüren, kalplere kuvvet, dizlere güç, gözlere nur seli yaratmaya kadir 
olan tedbirli, temkinli, değerli bir insan, zarif çiçek kokulu, Zarife 
hanım!  
Size ne kadar güzel kelime söylersem, ne söylersem de yine azdır. 

Hakkınızda okuyup öğrendikten sonra sizin ziyaretinize geldim. 
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Bu nedenle büyük Allah'a teşekkür ediyorum, her gün şükürler 
ediyorum. Sizi dünyaya getiren Anne (Allah ona gani-gani rahmet 
eylesin) böyle evladı için Allah'ın katında sevap iş yapmış kişidir ki, 
şimdi onun yeri cennettir.  

Kadir Allah'tan dileğim şudur ki, Sizi iyi bir melek gibi hep 
korusun, kötü gözden uzak eylesin, aile mutluluğu, evlat sevinci 
kısmetiniz olsun!  

Yıllar geçtikçe Sizin gücünüz daha da artsın, milletin sığınma yeri, 
umut çırağı olasınız. Ocağınız daha da gür yansın!  

Allah'a emanet!  
Derin saygı ve sevgiyle, Sizi seven Zarife sevenlerden biri. 

 
Latife Süleymanova  

BDU ögretmeni 
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ULU TANRININ  
ARMAĞANI 

 
Ben kimim? Zarife hanımın şifa ocağından, nurdan şifa bulan 

binlerden biri. Bu hanımı ilk kez gördüğümde benim aklıma bir şiirin 
mısrası düştü: "Nurdan yaratılmışsın, nurdu bakışın".  

Müslüman Doğu'da tarihte izi olan bayanlar, anneler oldu. Her ünlü 
hanımın da tarihte kendine özgü yeri, kendi rolü oldu. Ben her 
defasında Zarife hanımı görünce gurur duyuyorum Fatıma-i-Zehra 
kudretli bu hanımla tanıştım. Böyle bir nurun ışığından bana da nasip 
oldu. Kendi lütfunu hiçbir Tanrı kulundan esirgemeyen bu melek yüzlü 
lokman, tabip oldu.  

Çınar boylu, şeker dilli bu hanıma dünyanın en ünlü klinikleri onun 
çeşitli hastalıkları tam, ilaçsız tedavi etmesini onayladılar. Acaba bu 
nedir? Tanrının vergisi, doğuştan olağanüstü yeteneği, dünyada hiçbir 
benzeri olmayan bir insan olarak herkes kabul ediyor. Dünyanın 7 
harikası ile şaşıran beşer çocuğu, şimdi de Zarife hanım mucizesi, esrarı 
karşısındadır. 
 

Uzak Almanya'da Zarife hanımı "Röntgen kadın" olarak 
adlandırmışlar. Şimdi benim alman basınına bir sorum var: YÜZYILIN 
hangi röntgen cihazı hastayı hem de ilaçsız tedavi ediyor?  

Bu, Yüce Tanrı'nın Azerbaycan halkına lütfu, hediyesidir. Bana 
sorsalar bu tabip hanım kimdir? Derim ki, Allah’ın hediyesi.  

Yurdumun Mir Möhsün ağa, Seyyid Hasan ağa, Seyyid Lazım ağa, 
Süğra Çelebi, Seyyid Yusuf ağa, Seyyid Muhammed ağa gibi 
kutsallarının arasına bir eş, bir anne adı da altın harflerle yazıldı.  

Museyi-Kazım kuşağının takipçisi sihirli eller, şifalı gözler sahibi 
Zarife hanım!  

Ben bu yazımı Kadir gecesinde yazdım. Ey hanımlar hanımı, el 
annesi, bu kutsal gece sahibi Allah'ın hatırına benim dualarımı duysun 
müsteceb etsin.  

Tanrı sizi bizlere çok görmesin. Yüce olan Peygamberden sizi her 
dilinizde galip etsin. Galipli, Yakutlu dünyan mutlu olsun. 
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Gözümün nurusun, kalbimin odu,  
Yamaçta çiçeksin, zirvede karsın.  
Sensiz bu dünyada yaşamak çetin,  
Bu gamlı dünyada iyi ki varsın! 

 
 
 

Asadova Ruhiyye Abbas kızı,  
ingilis dili öğretmeni 

 
TEŞEKKÜRLER 

 
... 1984 yılında sol tarafım ansızın hareketsiz kaldı. Bir yıl sonra 

Moskova'da N. Budenko Beyin Cerrahisi Hastanesi’nde başımda tümör 
olduğunu tespit ettiler ve cerrahi ameliyatı yapıldı. 6 yıl geçtikten sonra 
yine durum kötüleşti. Ben acil olarak Moskova'ya gittim. Yine cerrahi 
ameliyatı yapıp, sol taraftan tepe kemiklerimi çıkardılar. Tam 6 ay sonra 
bende kramplar başladı. Görmemi kaybettim. Şakaklarım çökmüştü.  
Alnımda da baya çukurluk hissediyordum 
 

Zarife hanımı duyup onunla görüşmeye karar verdim. Beni 
muayene etti, her şeyi olduğu gibi söyledi. Zarife hanım iki seans 
tedavisini üstlendikten sonra her iki çökmüş yer düzeldi. Zorlanmış 
kemiğin yerinde yeni kemik meydana geldi. Ben yüksek eğitimli, hiçbir 
mucizeye inanmayan bir kişi olarak şaşkınlık ve hayretler içinde 
kaldım. 
 

Ben bir daha ilahi kuvvetli, Allah vergili Zarife hanım fenomenine 
inandım. Ve bu kişiye içimde büyük saygı ve sempati duydum. Ben 
onun kabulünde olduğum için duyduklarımın dışında gördüklerim beni 
tamamen değiştirdi. O günden beridir sık sık ziyarete geliyorum. Şimdi 
de sizinle karşılaşmam çok yerinde oldu. Benim de kalp düşüncelerimi 
okurlara anlatın. Büyük yaratıcının kuluna verdiği gücü, ilahi gücünü 
karşılıksız ve Zarife hanımı vazgeçilmez hissediyorum. Allah sizi bu 
millete çok görmesin! 
 
 
 
 
 

Sitara hanım 
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İLAHİ MUCİZE 

 
2000 yılında ben guatr hastalığına tutuldum. Hızla büyüyüp bana 

eziyet veren bezin şişmesi beni cerrahi girişim karşısına koydu. 
Doktorlar beni ameliyat olacağımı söyleyince yer-gök başıma geçti. 
Neştere asla teslim olmak istemiyordum. Ümidim yalnızca Allah’tı. Ulu 
Tanrı'dan Mucize istiyordum, boğazımdaki guatr oluştuğu gibi bitmesi 
için.. Kalbimde bu mucizenin gerçekleşeceğine gizli bir inanç vardı. 

Böyle zor günlerimde bir kişi beni ilahi vergili Zarife Hanım 
hakkında kısaca bilgilendirdi. Ben Zarife hanımın kabulüne büyük 
güvenle gittim. O, ışığı kapatıp harika gözleriyle beni muayene etti ve 
teşhis koydu: " Dişi guatr ve sinir sıkışması". Teşhisin ikinci kısmı beni 
Zarife hanıma tam teslim etti. Çünkü ben guatrdan çok sinir 
ağrılarından acı çekiyordum. Beni tedaviye aldı. Tedavinin birinci günü 
sinir ağrılarım yok oldu. İkinci gün şifa perisi beni daha da sarstı. 
Karanlık odada beni tedavi ederek birden söyledi ki: - Şimdi yüreğinde 
söylediklerini akşam evde tekrar edeceksin.  

Tanrım, mucizeye bak! Allah'ın yücelttiği Zarife Hanım beni tedavi 
ederken, aynı zamanda düşüncelerimi okuyormuş. Gerçekten de ben 
Zarife hanımın sihirli elleri altında, gizlice Allah'a yalvarıp, ondan şifa 
diliyordum.  

Üç günlük tedaviden sonra guatr tamamen eridi, yok oldu. Ulu  
Tanrıya şükürler olsun, bu tür olağanüstü yeteneği işte bizim halkımızın 
temsilcisi olan Zarife hanıma armağan etti.  

O dönemden sonra iki yıl geçti ve benim boğazımla ilgili hiçbir 
şikâyetim yoktur. Bu iki yıl içinde Zarife Hanım ailemizin tüm üyelerini 
birçok hastalıktan kurtardı. O, bizim aile doktorumuz ve kurtarıcımız. 
Biz ömrümüz boyunca ona borçluyuz.  

Ben Zarife Hanım’ı tüm varlığımla seviyorum, onu bana sevdiren 
sadece onun mucizeleri değil, hem de büyük insani kalitesidir. 
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O, kimsesizlerin kimsesi, öksüzlerin annesidir. Bu nadir incinin kadrini 

bilmek hepimizin borcudur. 
Zarife hanım Allah size uzun ömür versin. Tanrı sizi aileniz, iki 

çocuğunuz ve çok sayıda hastalarınız için korusun.  
Amin! 

 
 
 

Piriyeva Naibe  
Fizika öğretmeni 

 
 
 

TANRI`NIN MELEĞİ 
 

Ey ismi büyük harflerle yazılan insan!  
Ey Yeryüzünün eşrefi olan insan! Senin yüceliğin, dehan 

hissedilmektedir. Her insanın kendi arzusu var. Bu arzu ile yaşıyor. 
Fakat şimdiki insanlar, manen, ruhen hastadırlar. O Yüce Tanrı sizi 
bizim için yaratmış.  

Zarife hanım ulusuna bakmaksızın bütün Allah kullarını kurtarıcı 
Allah'ın insanlara armağan ettiği meleğidir. Allah yarattıklarına verdiği 
derde çare de yaratıyor. Bugün insanların en büyük çaresi Zarife 
hanımdır.  

Ben Zarife hanımın ellerinin şifasını bulmuş bir adamım. Onun 
haberini Talış diyarından duydum ve kabulüne gelerek meyvesini de 
gördüm.  

Tüm dünya bilsin ki, Azeri toprağında dünyaya gözlerini açan 
Zarife hanım bir milyon Müslümanın şifa perisidir. O yüce Tanrıdan 
dileğim şudur ki, onun şifalı elleri bizim üzerimizden eksik olmasın. 
 
 
 

Gasımov Aladdin Fezileddin oğlu,  
Coğrafya öğretmeni 
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ONUN DUASI GERÇEKTEN DOĞAN MUCİZEDİR 
 

1993 yılından beri Zarife hanımı tanıyorum. Onunla tanışmamıza 
neden bir aile dostumuz oldu, ilk defa onu ziyarete geldik ve o güne bin 
şükür ediyorum ki hala Zarife hanımla arkadaşlık ediyorum. Onun ilk 
mucizesini kızım hastalanırken gördüm, üç gün tedavi gördükten sonra 
kızım tam iyileşti. 
 

Sonra damadımın kalbinde yetmezlik olduğu için hekime müracaat 
ettik. Doktorlar ona kalbinde aritmi olduğunu tayin ettiler. Biz tekrar 
Zarife hanıma döndük, röntgen ettikten sonra üç gün tedavi edeceğini 
söyledi- söylediği gibi de oldu üç gün sonra damadım kendini çok iyi 
hissediyordu.  

Zarife hanım beni de birçok hastalıktan kurtardı, hangisini 
söylemeli, hangisini yazmalı bilmiyorum! Karaciğerimin alt kısmında 
kist vardı. Yine mucizeler yaratan Zarife hanımın şifalı elleri yardımıma 
yetişti.  

Beni röntgen etti, doktorların söylediği rahatsızlığı doğruladı ve üç 
gün tedavi uyguladı, on beş gün sonra tekrar muayeneye geldim. Bir de 
röntgen etti ve karaciğerimde hiçbir sorunun olmadığını bildirdi. Bu 
kutsal kurum sahibini Tanrı'nın mucizesi olarak adlandırıyorum.  

Zarife hanımın duası gerçekten doğan mucizedir. Onun ellerinin 
şifası binlerce, milyonlarca insana şifa nasip etti, onun nefesini duyan, 
eline muhtaç olan her hasta bu ocaktan şifa bularak, mutlu dönüyor. 
Onun şifalı elleri mucizeler yaratarak sayısız evlere mutluluk armağan 
etti, dağıla bilecek aileleri bebek nefesi ile ısıttı, onun şifalı elleriyle 
binlerce hastaları ölümden kurtararak, çocukları annesiz babasız 
bırakmayıp, onun sayesinde anneler yavru acısı görmeyip, sevindi. 
Onun hakkında kitap hazırlandığını duyunca çok sevindim. Zarife 
hanım hakkında hep düzenli olarak basında, çeşitli dergilerde yazılar 
yayımlandı. Ben ise kalem tutan her yazara yüzümü tutup söylüyorum. 
Ne kadar biliyorsunuz yazın, onu tanımayan insanları azaptan, 
hastalıktan kurtarın. Çalışın bu sevabı kazanın.  

Zülfügarova Zenfira , 1 saylı tıp  
okulunda öğretmen 
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ÖMRÜMÜ ARMAĞAN EDERDİM 

 
Aslen Ağdam`danım. Ermeni saldırganlarının Azerbaycan’ımıza göz 

diktiği zamanlardı. Ağdam`ın başını kara bulutlar kaplamıştı. Biz geçici 
olarak Gence şehrini mesken edindik. Bu sıralarda da sanki derdimiz 
azmış gibi sağlık sorunlarımız başladı. Midemde ve sırtımda keskin 
ağrılar vardı. USG’den geçtikte sonra doktor acil ameliyat olmam 
konusunda ısrar etti. Safra kesesinin kanalında küçük sayılmayan taş 
bulundu. Bunun tedavi ile parçalanmasının imkansız olduğunu 
vurguladılar. 
 

Bakü’ye ailemin yanına geldim. Annem bendeki şiddetli ağrıları 
gördü. Seni Zarife Hanım’ın yanına götüreceğim dedi. Ertesi gün biz 
annemle Zarife Hanım’ın yanına gittik. Bizi kabul etti. Karaciğerimin 
ağrıdığını söyledim. O röntgen yaparak safra kesemdeki taşı hatta 
ölçüsünü belirtti ve beni tedavi edeceğine dair söz verdi. Röntgen ettiği 
gün tedavi kuru başlamadığı için sabahtan 3 seansa gelmemi istedi. 
Böylece tedaviye başladı. Tedavinin ilk günü Zarife Hanım elini safra 
kesemin üzerine koyduğu zaman taşın safra kesemde yönünü 
değiştirdiğini hissettim. Sanki taş safra içerisinde sağdan sola, soldan 
sağa yuvarlanıyordu. Bu mucizeydi.  

Tedaviden 18 gün sonra tekrar tedaviye başladık, ikinci kur 
tedaviden sonra sanki böyle bir ağrı olmamış gibiydi. Zarife hanım beni 
tekrar röntgen etti artık taşın parçalanarak döküldüğünü ve tam sağlıklı 
olduğunu söyledi.  

Şimdi USG cihazından geçe bilirsin dedi.  
Ben Zarife hanımın talimatı ile USG cihazından muayene oldum. 

Doktor şaşkınlıkla sordu, siz ne yaptınız ki, taş eridi. Bu mümkün 
değildir. Ben ise Zarife hanımın mucizevi elinden şifa bulduğumu 
söyledim.  

O günden sonra ben kutsal ocağı sık sık ziyaretine geliyorum. 
Zarife hanımın o kadar mucizelerini gördüm ki, onu tanıdığım günden 
beri evlatlarımı, akrabalarımı sadece ve sadece ona emanet edebilirim. 
Kızımı, oğlumu tedavi etti. Annem şekerli diyabettir. Hiçbir ilaç kabul 
edemiyordu, her dakika durumu kötüleşiyordu. 
 
 

219 



 
 
 
 
Onun tek doktoru, alimi, tabibi Zarife hanımdır. 15 seneden fazladır bu 
kurumun daimi sakiniyiz dersem yanılmam. Bu yıllar boyunca 
gördüklerimi, duyduklarımı söylesem inanın bir değil belki bin bir kitap 
yazılır. Ama ben bu olguları yazarlara havale ediyorum. Onu tavsif etmeye 
söz bile acizdir. Ben Zarife hanımın aşığıyım onun önünde diz çökmek 
isterim. Ömürden pay vermek olsaydı ben ona ömrümü armağan ederdim 
ki, o, insanların şifa verici meleği dünya durdukça devam etsin. Tanrı onu 
yeryüzüne çok görmesin, Âmin! 
 

 
Aida Guliyeva  

Müzik öğretmeni 
 
 
 

ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM 
 

Tarihte mucizevi olaylar çok olmuştur. Mucize insanlar ise 
peygamberimizin, imamlarımızın dönemindedir ki harikalar o insana 
ihsan olunur. O, Allah'ın sevgili kuludur.  

Yirminci yüzyılda kendi mucizeleri ile insanların dikkatini çeken bir 
kadın tanıdık, Zarife hanım. Ben gazetelerden onun hakkında okusam 
da, doğrusu hiç inanmıyordum. Bende güçlü sinir hastalığı, uykusuzluk 
ve kalp ağrıları vardı. Kalbime onun sevgisi ve inancı doldu, ben de 
tedavi almaya gittim. Zarife hanımın insani özelliklerine, hoş 
konuşmasına, tavrına, hassasiyetine hayran oldum.  

Bende olan hastalıkları söylediğinde ona karşı saygım daha da arttı. 
Çok samimi itiraf ediyorum ki, bende olan rahatsızlıklar hızlı def 
olundu. Kendimi çok iyi hissettim. Uykum geri getirildi, sinirlerim ve 
kalp rahatsızlığım düzeldi.  

Milletimizin sağlığı yolunda fedakârlığına göre Zarife hanıma çok 
teşekkür ediyorum. 
 

Medetov Kerim, 
öğretmen,Yevlah ilçesi 
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AMELLERİYLE, AMELİ SALİHLERDENDİR 
 

Birden, on beş geçmişe gittim. 7-8 yaşında bir çocuktum. Annem 
beni bir ocağı ziyaret etmeye götürmüştü. Orada neşeli ince, güzel bir 
anne beni bağrına basıp, başıma eliyle dokundu. Yıllardır o annenin 
güzel sesi, ilahi bakışları aklımdan çıkmıyordu. Hep o annenin yanında 
olmak, onun kucağına sığınmak istiyordum. Bilemezdim ki, yıllar 
geçecek, talih beni çocuk gibi değil, kolu kanadı kırık küçük kuş gibi o 
annenin kucağına atacak. O da beni kendi çocuğu gibi kucağına alacak 
ve ben de ona Annem gibi ısınıcağım. Hiç aklıma gelmezdi ki, onun 
yanında çalıştığım süreçte kimsenin duymadığını duyacak, görmediği 
mucizeleri göreceğim. Ne mucizelerin gördüm Allahım!  

Ayakları tutulmuş, güçle değnekle yürüyerek ocağa gelen oğlanın 
Allah'ın iradesi, Zarife annemin şifalı ellerinin yardımı ile birden 
yürümesi, hastalık geçirmiş hamile kadının herkesin gözü önünde 
sağlığına kavuşması, hastaların çeşitli tümör hastalıklarından özgür 
olması, yıllarca evlat hasreti ile yaşayan hanımların annelik zirvesine 
ulaşınca gözlerinden sevinç yaşlarının akması ve daha neler, neler ... 
 

Allah’ıma şükürler olsun ki, Zarife hanım dünya Müslümanlarına 
ve özellikle de Azerbaycan halkı için Allah-ü Teâlâ’nın gönderdiği şifa 
meleğidir. Şifa vermekle birlikte, çok büyük zekaya sahip olan, Allah 
katında izzet nuruna kavuşan, aydınlık ve aynı zamanda sıkıntı âlemi 
olan, Allah ile kendisi arasında bir iletişim yaratan bir melektir benim 
Zarife annem. Bu iletişimi hem biz, hem ilim anlamaya aciz 
durumdadır.  

Basit insanlar kendisi gibi, nedense veya çevremden bağımlı olan 
başka vücutlar kapanır, Zarife hanım ise tüm verimsiz bağlılıklardan 
uzak olup, tek bir Allah'ın ve bir de aracı olduğu halkına, milletine 
kapanmıştır. Allah'a bağlılık ise kemalin en yüksek zirvesidir.  

Allah-ü Teâlâ insandan ibadeti talep ve kabul eder, bunun 
karşılığında ödüllendirir. Zarife annem yarı karanlık, yarı ışık 
koşullarında daima ibadette olan, milleti için mum gibi yanan, kendi 
 
 
 
 
 
 
 

221 



 
 
 
 
iradesini Allah'a teslim eden, masum İmamlarımızın neslinden olduğu 
için, onlara ait kulluk makamındadır. Ben eminim ki, Yüce tanrımız 
bunu bilerek, ödüllendirecek.  
Zarife hanımda gözlemlediğim en güzel özelliklerden biri de nesilden 

nesile ona miras kalan peygamber ahlakı, asaletidir. O, mükemmel 
bilime, doğuştan yeteneğe, benzersiz hafızaya, hayır işleriyle birlikte 
ruhani simaya sahip olan Hanım’dır. İnceliği ile eşi, mertliği ile erkeği, 
temizliği ile suyu, temizliği ile gökyüzünü, güzelliği ile ayı, sesi ile 
bülbülü, konuşması ile konuşmacıyı, sözü ile ârif'i, amelleriyle salihleri, 
kalbinin büyüklüğüyle galaksiyi hatırlatan Zarife hanım hiçbir tarife 
sığmaz candan büyük bir candır.  
Bazen Zarife Hanım en yüksek, gür bir şelaleye benziyor, sanki bu 

milletinin temsilcilerini, halkının evlatlarını üyelerini kucağına alıyor, 
gafletten, zilletten, cimrilikten, yoksulluktan ruh değişikliğinden, 
hastalıklardan ve bütün belalardan kurtarmak için suda çalkalayarak 
temizliğe, saflığa, iyi günlere çıkarmak istiyor.  
Zarife hanım bize diyor ki: "Çalışın hep bir işi yaparken Allah'ın 
rızasını önemli bilin. Onun kerimliğine inanın ve kerametini bekleyin.” 
onun bize öğrettiği ve kendisinin her zaman amel ettiği bu cümleye 
göre amel etmenin beni geleceğimde bir ışık gibi hep aydınlatacağına 
eminim. Gerçekten de Allah'ın rızası ile iş yapan Zarife annem, kendini 
unutuyor, sadece ışık saçan nur alemini görüyor. O nur dünyasından ise 
miskal-miskal insanlara dağıtmak istiyor. 

 
Allah-ü Teâlâ o mucizevi gözündeki nuru, şifalı ellerindeki gücü 

esirgemesin! 
 
 
 
 
 
 
 

Askerova Maynur Mehman kızı  
orta okul öğretmeni 
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ZARİFE HANIMIN BASİRET GÖZÜ AÇIKTIR 

 
1999 yılının yaz aylarıydı. Ablamın eşi Asif bir gün herhangi bir 

gazetede Zarife Hanım hakkında yazılmış bir makaleyi eve getirdi. 
Ertesi gün kız kardeşim Sevil Hanım bize geldi ve kardeş 
Azerbaycan'da İlahi bir güçlü kadın var dedi. Onun hakkında gazetede 
yazmışlar. Asif gazeteyi bana verdikten sonra yerimde duramadım. O, 
hanımı bulup ziyarete gitmeliyiz diye ısrar ediyordu. Ertesi gün hanımın 
adresine gittik bizi güler yüz samimi, yüce boylu canlı bir hanım 
karşılaştı. Biz Zarife hanımın ocağını ziyaret ettik ve eve döndük. 
 

Karımın midesinde sorunlar vardı. Hatta hekime müracaat etmiştik. 
Doktor midesinde ülser olduğunu söylemişti  

Evde konuştuk, sabah mutlaka Zarife hanımın ocağına gidecektik. 
Sabahın olmasını sabırsızlıkla bekledik sabah erkenden eşimle Zarife 
hanımın yanına gittik. O, eşim Mehman öğretmeni röntgen edince 
duyduklarım beni şoke etti. Doktorun söylediklerini gözleriyle bakarken 
teşhisi onayladı. Onun ilk mucizesinin şahidi olduk, üç günlük 
tedaviden sonra Mehman öğretmen kendini çok iyi hissediyordu. Ertesi 
gün hastaneye gidip, eşim tekrar USG cihazından geçti. Doktor eşimin 
midesinde hiçbir sorun olmadığını vurguladı.  

Biz hastalık döneminde USG cihazından geçtiği hastalık raporunu 
doktora sunduktan sonra muhtemelen bu belge yanlış olmuş diyerek 
ısrar ediyordu. Böylece Zarife hanımın ocağı bizim mescidimize 
dönüştü, artık uzun yıllardır o benim annem, ablam, ahbabım, ailemin 
yakınlarımın ötesinde.  

Bu yıllar boyunca Zarife hanımı gözlemledikçe düşündüğüm 
düşünce onaylandı. Tanrı herkese göz verdi. Ancak Allah Zarife hanıma 
verdiği gözlerde basiret gözü açıktır. Kalp gözünün açıklığını ise tanrı 
bir başka kuluna nasip etmedi. Tek bir kulu olan Zarife’ye armağan etti 
 

Askerova Şümşad Asker kızı 
 
 
 

223 



 
 
 
 

DERTLERİN DERMANI 
 

Anlatılanlara göre kelime insanda yukarı, Allah'tan düşüktür. Yani 
kelimenin büyük kudreti üstün gücü, her türlü rengi var. Ancak  
Allah'ın insanlara verdiği bir katkı var ki, bunu tarif etmeye, değer 
vermeye sözün de gücü yetmiyor. Bu katkı zarif ruhlu bir insanın 
hastalara verdiği şifadır. Zarife hanım sönmekte olan çırağların yeni 
şölen saçan ışığıdır.  

Değişen dünyanın yenilikleri, bilimin ve teknolojinin yüksek 
gelişimi bu kutsal gücün karşısında aciz kalıyor. Dünyanın en ileri 
ülkelerinin üretimi olan tıp cihazları da Zarife hanımın hastalara 
koyduğu teşhisi doğruluyor. İnsan sağlığının değerini hastalandığında 
anlayabilir. Hasta bir öğrencimi kendi şifası ile sağlıklı yaşama 
döndüren Zarife Hanım bir ailenin rahat hayatının çaresi oldu. Sorumlu 
Tamerlan 3-4 yaşındayken böbreklerinde oluşan taşlardan çok büyük 
sıkıntı çekiyordu. Bakü'de tanınmış profesör-ürolog Kemal 
Abdullayev'in tedavisini alıyordu. Cerrahi müdahale, ilaçlar bebek 
Tamerlan’ı çok yormuştu. Zarife hanımla ilgili bilgi alan anne ve babası 
bu şifalı kişiye yöneldiler. İlahi kudretin alanında sağlıklı hayata dönen 
Tamerla’nın velileri her zaman Zarife hanımın erdeminden, yeteneğinin 
benzersiz olduğundan bahsediyorlar.  

Çalışma arkadaşım Mihriban öğretmeninin omurgasında oluşan çok 
ciddi sorunu kısa zamanda ortadan kaldıran Zarife Hanım Allah'ın 
diğerlerinden ayırdığı, seçilmiş kişidir. Gerçekten de Allah herkese 
böyle fenomen beceri armağan etmiyor. Tanrı onu büyük mutluluk 
kaynağı olarak yarattı, çünkü bu insan sadece Azerbaycan’da değil, 
birçok yabancı ülkelerde yaşayan insanların umududur.  

Kutsal bir güce, İlahi bir şifaverici'liğe sahip olan Zarife hanımı 
görmek bana da nasip oldu. Uzun süredir "guatr" hastalığından acı 
çekiyordum. Nihayet bu İlahi güç bana sağlıklı yaşama inancımı 
sağladı.  

Allah’ım şükürler sana verdiğin dertlerin aynı zamanda ilacını da 
veriyorsun. Ey Yüce Rabbim, Zarife hanım gibi hayırsever kişiye uzun 
ömür nasip et, onun şifasını inananlara, Azerbaycan halkına çok görme. 
Zira bu ömür çok değerli ömürdür.  

Azayeva Terane Sumqayıt şehir, ilkokul 
öğretmeni 
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ŞİFA MELEĞİ 
 

Gizemli dünyadır, mucizeli, gizli dünyadır. Onun boğumlu gizli-saklı 
sorunları bir değil, beş değil. İnsanı hayrete düşüren akıl almaz dünya 
olayları dün de oldu, bugün de var. Yarın da olacaktır. Bu yarının son ucu 
ise, hiç şüphesiz kıyamet günü, mahşer ayağına direnecektir. Mucize 
göstermek tabii ki, herkesin işi değil. Bu yüksek karakteri Büyük yaratan 
kulları arasından seçip ayırdıklarına kısmet etmiştir. Seçilmişler ise sadece 
peygamber ve imamlarla, evliya ve seyitlerle bitip tükenmiyor, onların 
arasında yetenek ve kabiliyetleri herkeste hayranlık uyandıran sıradan 
insanlar da var. 
 

İlahi vergili böyle kutsal biri de Seyit Zarife Yakup kızıdır. Yedinci 
imamımız İmam Museyi Kazım (a). Aile şeceresinde şerifi kanat olan bu 
hanım Kelbecer Seyyid Misgin Efendi’nin torunudur. Kerametli babanın 
mucizevi ocağında olgunlaşarak bugün el ermez bir manevi yükseklikte 
duran Zarife hanım kendi şaşkınlık verici faaliyetleri ile hem de dünyada 
eşi benzeri olmayan bir şahsiyettir, kelimenin tam anlamıyla fenomendir.  

Nurlu gözleri ile insanları muayeneden geçirip, onlardan hastalıkları 
çok titizlikle ortaya koyan ve şifalı elleriyle tedavi edip iyileştiren Seyyid 
Zarife Yakup kızı sadece Azerbaycan'da değil, komşu Rusya ve İran'da, 
Gürcistan ve Türkiye'de, ayrıca Almanya ve Amerika'da da iyi tanınıyor. 
 

Gizemli dünyamız hem de tezatlı dünyadır. Hakkın batılla iyinin 
kötüyle çok kolaylıkla değiştirildiği bir dönemde Seyid Zarife hanım 
Mayılova gibi fenomenal şahsiyetler de bazen ilgi ve sevgiden uzakta 
kalırlar, hatta takip ve çeşitli etkilerle karşılaşıyorlar ki bir zamanlar böyle 
haksızlıklar ona karşı da yönelmişti.  

O zaman Seyit Zarife Yakup kızı yaratılmış engel ve engellerden, 
maddi ve manevi sıkıntılardan açıkça usanmış Almanya'ya yönelmişti. 
Fakat onu uzak edenlerin, istekleri gerçekleşmemiştir. Anlaşılan, basireti 
bağlanmışlar akıllarına getirebilmiş değildir ki, Zarife hanım kendisinin 
olağanüstü yeteneğiyle insanların iç organlarını gözleriyle gördüğüne göre 
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Röntgen adını alıp en büyük uluslararası başarısını kazanacaktır.  
Ne kadar acı olsa da itiraf edelim ki, dış ülkelerde Zarife hanım gibi 

vergili insanlara ilgi ve sevgi, saygı ve sevgi bizdekinden daha fazladır. 
Zarife Mayılova birkaç yıl önce Horasan'a - İmam Rıza (a). Ziyaretine 
giderken bu mukaddes hanıma İran’da kalıp yaşamayı, orada faaliyet 
göstermeyi defalarca teklif etmişlerdir. Bu tür iyi niyetli öneriler ona 
çeşitli dönemlerde diğer yabancı ülkelerden de gelmiştir. Fakat ister 
Almanya'da, İran'da ve Türkiye'de yaratılan ortam, gerekse gösterilen 
büyük ilgi ve sevgi onun vatan sevgisini geçemedi. Zarife hanım her 
zaman derin köklerle bağlı olduğu Azerbaycan'da yaşayıp çalışmayı 
tercih etmiştir. 
 

Hakkında birkaç kitap, yüzlerce ilmi makale yayımlanmış, ondan 
çok uluslararası düzey diploma ve ödüle layık görülmüş, en nihayet 
alternatif tıp alanı üzere akademik unvanını almış Zarife Mayılova 
şöhret peşinde kanatlanan, ayrıca başarılarından dolayı kendini üstün 
gören kişilerden değil. O, aşırı derecede sade ve alçakgönüllü, samimi 
ve sıcak, hayırsever, şefkatli bir insandır.  

"Röntgen kadın" kendi fiili faaliyetinde vergili, mucizeli olduğu 
gibi, hem de gerçektir. En modern kliniklerin, tıp laboratuvarlarının, 
röntgen ve "USG" aletlerinin günlerce göremediği işi kısa sürede ve çok 
ustalıkla yerine getiriyor.  

Sayısız gözlemlerime dayanarak kesin karara vardım ki, Zarife 
hanım adamları muayene ve tedavi ederken kendi doğal halinde 
olmuyor. Görünüyor ki, bu noktada o, içinde bizim için sır ve muamma 
olan bir aleme kavuşuyor, hastalıklarını dürüstçe belirlediği hastaların 
tedavisi konusunda "evet-hayır" cevabını alıp yeniden kendine dönüyor.  

Zarife Mayılova’nın tüm faaliyeti "ruhsat" lardır. Onun kabulüne 
giden her insan bunu biliyor. Ben defalarca onun "özel izin" ile hareket 
ettiğini kendi gözlerimle gördüm, görüşlerini, dua ve yalvarışlarını, 
hayırsever alkışlarını kendi kulağımla duydum. 
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Mavera insandır Zarife Hanım. 
 

1999 yılında yaşanmıştır. Böbrek taşı hastalığından acı çekiyordum. 
Bütün yazı neredeyse hastanelerde geçirdim. Uzun süren yorucu 
muayene ve hiçbir sonucu olmayan tedavilerden sonra doktorlar kesin 
karara varmışlardı ki, Üzerimde mutlaka cerrahi ameliyatı yapılması 
gerekiyor. Havaların biraz serinlemesini bekliyorlardı ki, sağ 
böbreğimde irili ufaklı dört taşı cerrah bıçağı ile kesip çıkarsınlar. 
 

Korku ve sıkıntı içerisinde yaşadığım bir dönemde Zarife hanımın 
şifalı gücü konusunda cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan yazılardan 
birini okuyup onun yanına gittim. Şimdiki gibi hatırlıyorum, beni 
saygıyla karşılayıp muayeneden geçirdi ve iki-üç dakikalık bu denetim 
sırasında bana verdiği ilk sorusu şöyle oldu:  

Bağırsak ameliyatı yapıldı mı?  
Doğrusu bunu beklemiyordum. Bu nedenle cevapta biraz geciktim. 

Nihayet kendimi toparlayıp dedim:  
Evet, on bir yıl önce oldu.  
Zarife hanım biraz sustu, böbreklerimin durumu hakkında en son 

iki gün önce "USG"nin gösterdiklerini bir de bana söyledi. Hatta 
kendime belli olmayan birkaç hastalığım, acım hakkında da konuştu. 
 

Hayretten çok donup kalmıştım. Çok da büyük olmayan odanın 
sessizliğinde heyecanla çırpınan kalbimin atışlarını duyuyordum. 
Birdenbire onun siyah tül örtülü mat yüzü nurlandı, masanın arkasından 
kalkıp yanıma geldi, elini omuzuma koyup coşkuyla dedi:  

Sen iyileşeceksin!  
Böylece tedavi seansları başladı. Toplam dört seanstan sonra 

polikliniklerin birinde sonuç için kendimi muayene ettirdim. "USG" 
gösterdi ki, böbreklerim tertemizdir.  

Zarife hanım gizemli gözleriyle beni karanlık odada "röntgen" 
yaparken şunu da söylemişti, kanın pıhtılaşmaya eğilimlidir. Kanımı 
analiz ettirirken Seyit Zarife Yakup kızının bu teşhisi de ispata yetti:  
Kanım üç dakikada pıhtılaştı. Toplam bir seanstan sonra çok başarılı bir 
sonuç alındı- altı dakika! 
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O dönemden beri Zarife Hanım benim ve aile bireylerimin, ayrıca 
yakın akrabalarımın inanç umut yerine dönüşmüştür. Şifa meleği 
safra kesesi taşı hastalığından mustarip eşimi, karaciğerinden 
yakınan kızımı, pankreasın tümörü teşhisi ile yatağa düşen 
kardeşimi tedavi ederek iyileştirdi.  
Şunu da belirteyim ki, Zarife hanım tedavi ettiği hastaları seanslar 

sona erene kadar fikren denetliyor. Onların acısı, kaygıları, tedavi 
sürecine münasebetleri, güveni, inancı konusunda düzenli olarak 
bilgi sahibi oluyor. Başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum.  
Tedavi için Zarife hanımın yanına gittiğim ilk günlerden biriydi. 

İkinci seanstan yeni eve dönmüştüm. Böbreğimin inatçı ağrıları 
birden şiddetlenmeye başladı. Kendimden bıkmaksızın 
şikâyetçiydim:  
Galiba, bıçak görmezse, böbreğim düzelmeyecek! Ve 

kararlılıkla fısıldadım: Hayır, ben Zarife hanıma güveniyorum, 
beni bu dertten de kurtaracak.  
Üçüncü seans sırasında Zarife Hanım gülümseyerek dünkü 

sitemimi de, güvenli, inançlı fısıltıyı da yüzüme söyledi.  
Gece duydum seni. Cevap da verdim, üzülme, sabırlı ol, acıdan 

kısa sürede kurtaracaksın.  
Biraz sustuktan sonra devam etti:  
Yok, duyabilirdi. Çünkü sesler birbirine karışıyordu.  
Ayağım daha da yere yapıştı. Hayret ve heyecan içerisinde 

hızlı bir şekilde dedim ki: Siz gerçekten de olağanüstü bir 
insansınız!  
 Zarife Hanım ofisin iç odasında otursa da girişte ve bekleme 
odalarında tüm yaşananlardan hep gizemli bir şekilde haber 
alıyor. Bir kere ülkenin ünlü sanatçılarından biri kendi eşi ile onun 
ofisine gelmişti. Kabul odasında bir hayli kişi vardı.  
Herkes sessizce oturup önceden yazılmış liste üzere adının 
çağrılmasını bekliyordu. Sadece bu sanatçı ile eşi sık-sık bakışıp, 
işaretle sanki birbirlerine diyorlardı ki:  
"Bey, kalk gidelim, beklemekten yorulduk artık "Birdenbire 

Zarife hanım girişe çıktı, biraz sinirli, titrek sesle: 
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Burada bir sanatçı olmalı. Kimdir o sanatçı! - Sonrada aniden sustu 
parmağını aynı sanatçıya yöneltti:  

Sensin o sanatçı! Üstelik klarnet midir nedir çalıyorsun. 
 

Evet, öyle, dedi sanatçı çabuk ayağa kalkıp öne geldi. Ve sanki 
günah işlediğini anlayıp utandı.  

Seyit Zarife Hanım dedi ki:  
Seni burada zorla tutan yok ki! Beklemek istemiyorsun, çık git! 

Beni içeride çalıştırmıyorsun, öyle durmadan şikâyet ediyorsun. 
Bazen şifa meleğini deneyenler de olur. Fakat boş yere. Onun 

fehmi, hassasiyeti, duyum oranı o kadar yüksektir ki, o, herkesin 
düşünüp ne yapacağını bilir. 

Bu mucize hanımın olağanüstülük biri de onun gaybdan dualar 
işitip, onları fısıltıya benzer bir sesle söylemesidir. Alkışları da gariptir: 
"Nefesim üstünde yar olsun", "Nefesim sana şifa versin! "Görüldüğü 
gibi, Zarife hanım başka seyitlerden farklı olarak "ceddim", "efendim" 
yerine "nefesim" diyor. Hissediliyor ki, onun nefesi oldukça büyük ve 
kutsal sınava bağlıdır.  

Zarife Mayılova’nın nurlu gözleri ve şifalı elleriyle dertten-azardan, 
acıdan, uzun vadede ise ölümden kurtaran insanların ona derin teşekkür 
ve şükranı sonsuzdur. Bu şifa meleğini tanıyanlar için kelimenin tam 
anlamıyla umut yeridir. 
 

Yazımı Zarife Hanım hakkında şiirleşmiş bir alkışla bitirmek 
istiyorum: 
 
 
 
 
Ey Zarife Hanım, "Röntgen kadın",  
Mucize yaratıp Yaratan seni.  
Şifa meleğisin, meşhurdur adın,  
Nefesin korusun beladan seni! 
 

Sabir Yakup, 
yazar. 
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BEN HAYATIMI ONA BORÇLUYUM 
 

Ben, Ganiyeva Nazile Habib kızı, 1960 yılında Bakü'de doğdum. 
.Dişçiyim. 2013'lı mayıs ayında dağ yürüyüşü yaparken basamakları 
çıkınca kendimi ansızın kötü hissettim. Yükseğe çıktıkça boğulmaya 
başladım, sanki nefes alamıyordum  dinlene-dinlene sonuna kadar 
çıktım ve orada biraz dolaşarak deniz kenarı caddeye indim, bu durum 
birkaç günde geçti fakat yavaş yavaş öksürük başladı ve dayanamayıp 
hekim arkadaşlarıma müracaat ettim, hemen muayeneler başladı, 
"bronşit" teşhisi konularak 3 aya kadar tedavi aldım, ama hiçbir sonuç 
alınmadı, öksürük durmuyordu, iğne-ilaç verildi fakat hiçbir faydası 
olmadı. 
 

Nihayet "Röntgen kadın" Zarife hanım Mayılova’ya müracaat 
etmeyi bana tavsiye ettiler. Onunla tanıştıktan sonra onun mucizevi 
kadın olduğuna inandım. O bana baktıktan sonra bronşlarımda kızarıklı 
düğümler olduğunu ve tedavisinin belirsiz olduğunu belirterek benden 
vazgeçti. Ben ise Allah’ın izniyle tedaviye başlanmasını rica ettim. O 
ise "ruhsatına" düşürmesi için yarın gelmeyi söyledi. Böylece birkaç 
defa olan arka arkaya tedaviler sonucunu gösterdi, onun şifalı ve sıcak 
elleri beni iyileştirdi. Ben kendi hayatımı ona borçluyum. Allahtan 
Zarife hanıma can sağlığı ve ellerine güç-kuvvet ve şifa diliyorum. 
 
 
 

Ganiyeva Nazile (Hekim-Diş Hekimi) 
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ALLAHIN BİZE LUTFU 
 

Kaç gündür düşünüyorum. Neden başlayalım? 20 yıldır tanıdığım, 
hayatımda büyük bir şükran borcum olan bu kutlu şahsiyet hakkında ne 
söyleyeyim de, ona layık olsun.  

Kudretli yaratıcımız beşeri yarattıktan sonra öyle şahsiyetler 
yaratmıştır ki, onlar Allah'ın varlığını tanıtmak için, mucizelerin 
varlığına inandırmak için, kullarına yardım etmek için seçilenlerdir. 
Nitekim Yusuf peygamber yorumlarıyla, Musa peygamber insan 
diriltmesiyle, Hızır peygamber zor durumda olan insanlara yetişmesiyle 
harikalar yaratmış.  

Çeşitli mucizelerle dolu hayat YÜZYILDA bizi de bir kutsal varlık 
ile karşılaştırdı.  

Bu kutsal varlık insan anatomisini, fizyolojik yapısını, onun kalbini, 
içini, tüm inceliklerini gözlerinde olan, ilahiden verilen röntgen ışığı ile 
görüyor ve hastalıkları tedavi ediyor Bu inkar edilemez bir gerçektir ki, 
Zarife hanımı tanıyanlar, hatta en güçlü nüfuza sahip birçok 
doktorlarımız bile onu doğruluyor ve beğeniyle karşılıyor, onun nelere 
kadir olduğunu anlıyorlar.  

Bilmiyorum nasıl, ne yazayım. 20 yılda 100'den fazla mucizelerine 
tanık olduk. Nahçıvan'a tatile gitmiştim. Annemin sancıdan kıvrıldığını 
gördüm. Doktor çağırmak istedim, izin vermedi. Yavaşça dedi ki, 
istediğin tedavi için beni Zarife hanıma götür. (O Zarife Hanım annemi 
bir hastalıktan kurtarmıştı). Bilet alıp arkadaşımla birlikte annemi 
Bakü'ye getirdik. Arkadaşım doktor olduğu için arkadaşlarının 
yardımıyla gece USG’den geçiyorduk. Belli oldu ki, böbreğinde 7 mm. 
taş varmış ve idrar kanalını kapatmış. Durum giderek ağırlaşıyordu. 
Sabah erkenden Allah'ın bize lütfu olan Zarife hanımın kabulüne gittik. 
Özgün bir tarzda dedi ki büyükanne (anneme büyükanne derdi, bu 
benim için büyük bir onurdu) rahatsız olma onları dökeceğim, seni 
incitmeyecek. Birinci seanstan sonra eve geldik, söylediği gibi kavanoz 
aldık ve hayret ettik ki, sanki bankadaki suyun dibine bir avuç kum 
dökülmüştü. Ertesi gün tekrar gittik güldü ve dedi ki senin imanın ve 
inancın bana karşı o kadar güçlüdür ki, ikinci seansa ihtiyaç yoktur, 
sadece taramasını çekiyorum. Arkadaşım söyledi ki, anneni tekrar 
USG`ye alalım, bırakın arkadaşlarım da bu mucizeyi kendi gözleriyle 
görsünler. 
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Bir süre sonra bir gün babamın, nefes alabilmesi zorlaştı ve başı çok 
ağrıdı. Allah şahittir ki, spazmını almak için iğnesini kendisine ayakta 
vurduk. Sabaha kadar bütün aile uyanık kaldık. Sabah aydınlandığı gibi 
doğum uzmanı, kalkın gidelim Zarife hanımın yanına, eğer kabul ederse, 
iyileşecek. Zarife hanım röntgen yeteneğini çalıştırdı, ışığı söndürerek dedi 
ki, plevra katı zedelenmiş, orada ödem oluyor ve ateş yaparak onu rahatsız 
ediyor. Allah'ın izni ile tedavi edeceğim. Orada belli oldu ki, birkaç yıl 
önce babam merdivenden düşmüş ve kaburgası kırılmıştı, plevra katı 
zedelenmiş. 3 seanstan sonra babam iyileşti. Babam 80 yaşında olmasına 
rağmen, maşallah çok sağlıklı. Evinin üst kısmından Zarife hanımın 
resmiin astı ve diyor ki, annen kaç sene Allah'ın bizlere yolladığı Zarife 
hanımın sayesinde sağlıklı yaşadı. Biz ona ömrümüz boyunca duacıyız.  

Sayın okurlar Zarife Hanımın o kadar yazılması gereken mucizeleri 
var ki, bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bizzat kendim şahit olduğum 
mucizelerini yazsam bir kitap olur. Sadece istedim ki siz okurlarla da 
paylaşayım. 

Bir gün otobüste oturdum. 2 kadın birbiriyle konuşuyordu. İster 
istemez kulak misafiri oldum. Birinin elinde bir kâğıt vardı. Diyordu ki 
beşinci gün operasyon için zaman aldım. Ne kadar uğraştıysam a 
böbreğimdeki taşı eritemedim. Ameliyattan da çok korkuyorum. Arkaya 
dönüp dedim ki abla birinin sohbetini dinlemek suçtur, ama siz öyle bir 
anlattınız ki, ben duyarsız kalamazdım. Benim tanıdığım bir umut kapısı 
var. Oraya gidenlerin umutları gerçekleşiyor. Biz doktor ailesiyiz. Kendim, 
eşim, baldızım, kardeşim, hepimiz doktoruz. Çaresiz olduğumuzda ilk 
çaremizi Zarife hanımın kapısında arıyoruz. Hanım çok memnunlukla 
adresi benden aldı. 
 

Bu olaydan 1 ay sonra bir gün ablam ağır hastalandı. Sabahlara kadar 
uyuyamadık. Zarife hanımın adresini kaybetmiştik. Aslında bu kutsal 
varlığa, röntgen yeteneğine göre bazen tanınmış doktorların bile 
koyabilmeyeceği çaresiz teşhislere hiçbir cihaz olmadan doğru teşhis 
koyacağı ortam yaratılmalıdır. Bu bizim her Azerbaycanlının kutsal 
arzusudur. Keşke hiçbir cihaz, hiçbir ilaç kullanmadan binlerce hastalara 
şifa veren Zarife hanımın adına bir klinik açılsaydı  
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İnşallah umarız, dileklerimiz gerçekleşecek. Ya devlet tarafından ya da 
hayırsever insanlar tarafından büyük çalışmalar yapılacak. O zaman biz 
minnettar olacağız  
Sohbetten uzaklaştım. Ablamı hiçbir doktor teşhis koyamadı. Bu kadar 

büyük bir hekim ailesi olarak ve dostlarımızla hiçbir teşhis koyamadık. 
Cerrah dostlarımıza danıştık. Karara vardık ki, ameliyat edelim ve 
cihazların anlayamadığı sancıyı gözlerimizle görelim. Çaresiz kaldık ve 
kabul ettik. Tesadüf diye hiçbir şey yoktur derler. Düşündüğün kişi 
karşına çıkıyorsa Allah onu çıkartıyor. Tam o sırada Zarife Hanımın 
Bakıhanov kasabasında hizmet verdiğini öğrendik. Kardeşimi oraya 
götürdük. Ağır hasta diye izin verdiler. Şimdi bunları yazarken gözlerim 
yaşla doluyor Böyle çaresiz dertlere teşhis koyup, tedavi eden, bu tür 
vazgeçilmez kişiliğe inşallah kısa sürede hak ettiği ismi verirler. 
elimizin böyle bir doğuştan yetenekli, değerli kızı kendi yerin bulsaydı 
bu en büyük başarımız olurdu. 
 
Zarife hanım bizi görünce şaşırdı ki, ne oldu buna, bilmiyoruz dedik.  

Röntgen yeteneğini kullanarak dedi ki, zehirlenmiş ve, böbreklere zarar 
vermiş. İyi ki geç değil. Telaş etmeyin Allah'ın ruhsatı ile tedavisi 
mümkün. Sevincimizin sınırı yoktu. Sırada bekleyenler sevinmemizi 
görüp yüzleri aydınlanıyordu. Zarife hanımın buyruğu bize umut- güven 
verdi. O sırada tanıdık gelen birisi bana gelip sarıldı. Dedi ki, senin 
sayende ben ameliyattan kurtuldum.  
 
Otobüste karşılaştığım bayandı. Ben tebrik ettim, dedim ki ben kimim 
ki, Zarife hanım size tanıtmak için Allah beni size rast getirdi. Ben bir 
aracıyım. 
 
Ne kadar yazmak istersen, içtenlik dolu olur diye bir deyim var. Zarife 

hanım gibi lokman'ı, tabibi, meleği Allah arzularına ulaştırsın. O bizim 
ailemizin sevgilisi en büyük dileğimiz hak ettiği unvanı alması.  

Azerbaycan Tıp Üniversitesinin Azerbaycan 
dili bölümü öğretmeni Elnare Adil kızı  

Mammedova 
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UMUT KAPISI 
 

Ben, bizim sevimli Zarife hanımı 20 yıldan fazladır tanıyorum. 
Evde, ailede, akrabalarda defalarca mucizesinin şahidi oldum. Bu inkâr 
edilemez bir gerçektir ki, öyle karanlık hastalıklarla karşılaşıyoruz ki, 
bazen biz doktorlarda ona teşhis koyamıyoruz. Böyle zamanlarda o an 
aklıma Zarife Hanım düşüyor. Onu tanıyanlar, onun nasıl zeki, bilgili 
bir bayan olduğunu bilirler. 
 

Zarife hanım herhangi bir hastalık hakkında konuşurken adam 
şaşırır, karşısında bir lokman değil YÜKSEK DERECELİ bir profesör 
var. Zarife hanımın hastalarının içinde bizim doktorlar fazladır, bu da 
normal bir durumdur. 
 

Zarife hanımın belgelerinin birçoğuna ben de tanık oldum. Kendim 
Acil Tıbbi Yardımda doktor olarak çalışıyorum. Bir gün nöbetteydim, 
evden çağrı geldi ve ardından telefon geldi, çabuk gel babamın durumu 
kötüdür dendi. Eve geldim kayınbabamın durumu gerçekten kötüydü. 
Oturamıyordu bile, ayakta beli bükük olarak duruyordu. Çabuk ne 
gerekiyorsa yapmaya başladık. İğne vurmak için bile oturamadı. Ne ise 
viyana iğnesini ayakta her gün vurduk, acil yardım makinesi ile 
Semaşko Hastanesi’ne getirdik. Birkaç doktor geldi, her biri bir fikir 
söyledi, kısacası babanın durumu zordu. O gece hep çok rahatsız idi. 
Sabah olur olmaz kaynanam dedi ki, babanın durumunda Allah'tan 
sonraki tek umudumuz Zarife hanımdır.  

Babamı Zarife hanımın yanına getirdik, benim için de ilginçti, 
çünkü net teşhis konulamamıştı. Zarife hanım birkaç saniye baktı ve 
teşhis koydu. Belli oldu ki, plevra katı arızalıymış, nezleden oraya su 
gitmiş ve çok acı veriyor. Neyse Allah razı olsun, babamı 3 güne tedavi 
etti ve iyileştirdi.  

Ben hep sohbet düştüğünde söylüyorum, hastanın iyileşmesinde 
doktor bir aracıdır. Zarife hanım da Allah'ın kutsal, iyi arabulucusu. 
Halkına, insanlara umut kapısıdır. Hem görüyor, hem tedavi ediyor. 
Allah yollarını açık etsin 
 

Acil Tıp şubesinin hekimi Efrasiyab  
Yehya oğlu Aliyev. 
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UMUTSUZUN UMUDU OLAN ZARİFE 
 

Bugünlerde Zarife hanımlardayken öğrendim ki, bayan hakkında 
yeni bir kitabın çıkması için çalışma yapılıyor. Kitabın hazırlanmasında 
emeği olan Elmas hanımla tanıştım. İlk sözüm ona bu oldu, bayan 
benden de yazın. Benim de hanım hakkında söyleyeceklerim vardı. 
Kadınlık, birçok bayanlarda olduğu gibi sorunlarım vardı. Fibrom, 
mioma, çeşitlenmiş düğümler. Aylarca olduğum tedavilerin hiçbir etkisi 
olmadığı için ameliyat olunmağa hazırlandığım bir dönemde, Zarife 
hanım hakkında duydum. Ona sormak için herkes gibi kabule geldim, 
muayene oldum. Zarife hanım doktorların belirlediği teşhisi doğruladı 
ve tedaviye aldı. Aylarla yıllarla kabul ettiğim tedavilerin hiçbir etkisi 
olmadığı halde üç gün aldığım tedavi beni sağlamlığıma kavuşturdu. 
Sevincimin sınırı yoktu. O günden bugüne olarak sağlamlığımda hiçbir 
sorunla karşılaşmadım. Yedi senedir ne ailem ne de akrabalar hiçbir 
doktora başvurmadı. Bizim inandığımız Zarife hanımın şifalı elleridir o 
umutsuzun umut yeri, penahsızın penahıdır ona, penah eden her insan 
bu kapıdan güler yüzle çıkıyor. Defalarca hüzün dolu bakışlarla 
gelenlerin çehresinde mutluluk, sevinç bu ocağı terk eden gördüm. 
Allah bu insanı yeryüzüne koruyucu melek gönderdi. 
 
 
 
 

Elmira  Habipova ,  
Hekim-kosmetolog 
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KALBİ BİR DÜNYADIR 
 

Yüzünün nuruyla yüzüyor her kalp, 
insanlar içinde nehenktir, nehenk. 
Mucizeler düzer günde birkaç renk, 
imana gelenden hep hoş olmuşum, 
iman getirene sırdaş olmuşum. 

 
(Nizami Nikbin) 

 
Zarife hanımın huzuruna beni eşim götürdü. O, Bu hanımı 1995 

yılından beri tanıyor. Buraya geldiğim ilk gün hastalar için kurulan üst 
düzey ortam ve çalışanların hastalara gösterdiği ilgi dikkatimi çekti. 
Nihayet bana da sıra geldi ve Zarife Hanım sarraf gözleriyle beni 
muayeneden geçirdi. Söyledi, bir böbreğimde taş var, karaciğerimde 
yağlanma ve büyüme süreci yaşanıyor. İki seanstan sonra kendimi çok iyi 
hissettim. Zarife hanım sonraki muayenede taşın parçalandığını bildirdi. 20 
gün sonra tekrar incelemeye gelmemi istedi. Denilen süre sonra 
muayeneye geldim. Ve tam sağlıklı olduğum belirlendi. Çalıştığım 
kurumda "USG" cihazından geçince tam sağlam olduğum onaylanmıştır. 
 

Ben derdim ki, Zarife hanımın yüreği bir dünyadır. Demek ki, o, mutlu 
bir insandır. Onun güler yüzü, tatlı görüşü, insanları hoş karşılaması, asil 
sohbetleri ile beni hayran etti. Zarife hanım tek bir organla yetinmiyor. 
Hangi organda kusur görüyorsa onu da tedavi etmeye çalışıyor ve hastayı 
karşıdan gelen sorundan kurtarıyor.  

 
Zarife hanım sayısız-hesapsız insanlara sevinç armağan etmiş ve 

bugüne kadar da bu görevi devam etmektedir. 
 

Nadir Elesker oğlu Hasanov, "Socar"  
Teklikesizlik şubesi, mühendis. 
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İNSANLIĞIN MUCİZESİ 
 
 

Her türlü insanlar bizi kapsıyor. Ben yıldızlardan, starlardan ve 
başka insanlardan söz etmek istemiyorum. Bugün birçokları gibi beni de 
şaşırtan Zarife hanımdan söz açmak istiyorum. Zarife hanım hakkında 
ilk duyduğum sözler bana pek inandırıcı gelmemişti. Nitekim o insanın 
fizyoloji-anatomik yapısını gözle görüp, iki-üç saniyeye muayene etti, 
iki -üç seansa tedavi etmesi akla sığmaz idi. Ta ki, ilk tanıştığımız güne 
kadar.  

1995 yılında doktor muayenesinden sonra çocukluğumda miyoma 
olduğu belirlendi. Doktorlar ameliyat etmemi uygun gördüler. Sonra 
hakkında duyduğum Röntgen-kadın Zarife hanımın kabulüne gittim. 
Beni muayene etti ve doktorların koyduğu teşhisini doğruladı. Tedavi 
edeceğini belirtirken operasyona ihtiyaç olmadığını söyledi. Bir kaç 
seanstan sonra miyomanın eridiği belirlendi. 

 
Artık 20 yıldır tüm yakınlarım, akrabalarım ve arkadaşlarım 

hastalanırken sadece ve sadece Zarife hanıma müracaat ediyoruz. 
 

Zarife hanım kalbi ve ruhu besler. Ben bilmiyorum o, ekstrasensdir, 
parapsikologdur veya "Röntgen Kadındır" ama şunu biliyorum ki, 
Zarife hanım mucizevi kadındır ve vazgeçilmezdir. 
 
 
 
 
 
 
 

Tünzale Hasanova, Bakü şehri, 
İPEM-İNTERTEKS-QSC, mühendis, tercüman 
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ZARİFE MAYILOVA`YA MİNNET 
KELİMELERİ 

 
Diyorlar ki, dünyada mucize olmuyor. Belki de öyledir! Ama birkaç 

yıl önce benim ailemde asıl mucize yaşandı sevgili kızım, ardından da 
eşim tehlikeli hastalıklardan şifa buldular. Bu, Allah'ın yeryüzüne 
gönderdiği Zarife Hanım adlı şifalı kadının sayesinde olmuştur. Onun 
hakkında sakin anlatabilirim bilmiyorum. Kendimden bağlı olmadan 
emosiya'lar kalbimi doldurur, Zarife hanıma samimi teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunmak için söz bulmaya acizlik çekiyorum. Ben hem 
evime huzur ve sevinç armağan ettiği için ona teşekkür ediyorum. 
 

Olay şöyle olmuştu. 6 yıl önce kızım zatürree hastalığına tutuldu, 
giderek hastalık iyice ağırlaştı ve iş geldi o raddeye ulaştı ki, onun 
hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. Doktorlar uzun süre tedaviden sonra 
tümör tespit ettiler ve karar verdiler, ameliyat gerekiyor! Benim 
derdimin ve çaresizliğimin sınırı yoktu. Evladım, kızım, öz yavrum 
ölümle yaşam arasında kalmıştı. Operasyona hazırlık için 10 gün zaman 
ayırmışlardı, aynı dönemde kızım uçakla Bakü'ye gelme kararını verdi. 
Allah'ın iradesiyle, şükürler olsun Ona, kızım orada bizim, sevimli 
kurtarıcımız, şifa verici Zarife hanım Mayılova ile tanıştı! Bu, yaşamsal 
bir görüşme oldu. Zarife benim kızımı tamamen iyileştirdi. Doktorlar 
sadece şaşkınlıkla bakıyordu, onlar hiçbir şekilde inanamıyorlardı, nasıl 
olabilirdi ki, onların yapamadığını bu mucizeli, sevecen kadın yapsın. 
Sonradan kızım doktor muayenesinden geçtiğinde, şükür Allah'a, hiçbir 
hastalığı kalmamıştı. 
 

Kızımın başına gelenler ailemizde yaşanan tek olay değil. Birkaç yıl 
önce kocam da ağır bir hastalığa tutuldu, akciğerlerinde ödem 
oluşmuştu. Doktorlar dedi ki, burada tıp bilimi acizdir, çünkü her iki 
akciğerde metastatik var. Biz Zarife hanıma müracaat ettik, o üç kur 
tedavi yaptı ve tümör, metastatik yok oldu. Sonra biz hekimlere 
müracaat ettik, onlar arkadaşımın tamamen iyileşmesi karşısında 
şaşırmışlardı! Bu mucizelerle dolu olan, Allah'ın yeryüzüne armağan 
ettiği kurtarıcı meleğin 
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önünde saygıyla eğiliyoruz. O bizim ailemizi nice kötülüklerden 
korudu. Evimize mutluluk getirdi. Onun sayesinde, eşim ve kızım 
bugün yaşıyor. Şükürler olsun Allah'a ki, böyle bir kurtarıcı meleği 
yaratarak bizlere armağan etti.  

Zarife hanım bende olan tiroit bezindeki, sorunu da şifalı elleriyle 
ortadan kaldırdı, birçok akrabalarımız Zarife hanımın elinden şifa 
buldu. O, bizim ailemizin, dostlarımızın, sevdiklerimizin kurtarıcı 
meleğidir. Nitekim sevimli şifa verici Zarife hanıma müracaat etmeyi 
herkese tavsiye ediyoruz. O, Allah'ın lütuf edip gönderdiği insandır, ona 
umut edip kapısına gideni mutsuz geri çevrilmez. Ama hastalıktan şifa 
bulmak, sağlıklı hayat yaşamak kadar güzel bir duygu olabilir mi? 
 

Söyleyin ama bunun neyi güzel değildir. Hayatımızda 
değerlerimizin, yakınlarımızın sağlığından güzel ne var? 

İçtenlikle, tüm ailemizin adına söylüyoruz: "Bize hayat armağan 
ettiği, şifa verdiği, inanç ve yaşam aşkı armağan ettiği için teşekkürler, 
Zarife hanım!" 
 

M.Hacıyeva ,  
Moskova şehri 
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HER GÜN BİR MUCİZE 
 
 

Ben ona ve onun mükemmelliğine "cennet-cehennem" 
mevhumunun varlığına inandığım kadar inanıyorum. Bizler, yani onun 
yardımcıları onun mucizelerinin gücünü, şifalı ellerinin etkisini, 
insanların sevincini, duasını, hastalığından kurtulduğu için ocağa dizleri 
üzerinde gelen, sevinç gözyaşlarına boğulan insanları, sevgiyi, şefkati, 
temizliği, fani olmamayı her gün gözlem edenlerdeniz. Belki de bu, 
Allah'ın rızasıdır ki, bize her gün onunla görüşmek, konuşmak, onun 
inanılmaz derecede olumlu etki yaratan aurasında olmak, onun bize her 
dokunuşunda vücudumuzdaki yorgunluğun, boşluğun gitmesi, 
ruhumuzun nasıl değiştiğini hissetmek kısmet oldu. Bu açıdan ben 
kendimi çok şanslı buluyorum. Çünkü Zarife Hanım beni ilaçsız, üç gün 
içinde hastalıktan kurtardı. Ben sadece onun insanın anatomik - 
fizyolojik yapısını görmeye muktedir olduğuna, hatta duvarın öbür 
yüzünü böyle gördüğüne inanıyorum. Söylediklerimi ispatlamak için 
aşağıdakileri arz etmeliyim. 
 

3-4 gündür bel bölgemde ağrı vardı. Eğilip kalkamıyordum. Bir 
gün ise sabah sabah kalktığımda bel bölgemde ağrı benim yataktan 
kalkamama imkân vermedi. Arkadaşım: "İstiyorsan doktor çağıralım" 
dedi. Ben ise iğne - ilaçlardan çok korktuğum için "Pek de kötü 
acımıyor" dedim. Biraz kendimi toparlayıp, yataktan kalktım ve işe 
gittim. Zarife hanımın hastaları o gün daha da fazlaydı. Bu nedenle 
selamlaşmamıza fırsat olmamıştı. Ben işime başladım, ama ağrılar 
tükenmek bilmiyordu. Bunu da belirtmek istiyorum benim oturduğum 
oda Zarife hanımın kurulu ile yan yana bulunuyor. Geleli 15-20 dakika 
olmuştu. Birdenbire Zarife Hanım kuruldan sekretere "bilgisayar 
yavrumu çağır, göreyim ona ne oldu" dedi. Şaşırdım. Çünkü o, benim 
geldiğimden habersizdi. Böylece onun duvarın dışını gördüğünü 
anladım.  

İçeri girdim, ışığı kapatıp yakması 2-3 saniye sürdü. "Böbreğinde 
tuzdan katılaşmış kristaller, kir ve irin var. 3 gün sana el çekeceğim 
geçer" dedi ve bana el çekti. Evet. Şimdi insanların odadan neden bu 
kadar sevinçle çıktıklarını, dualar ettiklerini daha iyi anladım. 
 
 

240 



 
 
 
 

 
Çünkü bedenime inanılmaz dinginlik, sakinlik geldi. Ağrılarım azaldı. "Eve 
git, bu durumda çalışma, ama ağrıların yine olacak, çünkü bu kristaller 
dökülecek. Çok ağrın olduğu zaman ağrı kesici alırsın başka hiçbir şeye 
ihtiyaç yok. Yarın yine el çekerim" dedi. Eve geldim, akşam ateşim 
yükseldi. Sabaha kadar sayıkladım. Sabah eşim ısrarıma rağmen doktor 
çağırdı. Çünkü ateşim 40 dereceden aşağı düşmüyordu. Doktor: "Böbreğin 
olabilir, ama en çok sıtma semptomlarına benziyor"- dedi. Birçok 
antibiyotik, böbrek çayı vs. tavsiye etti. Sıtma olup olmadığını denetlemek 
için parmağımdan kan aldılar. Doktor" yarın analizin cevabı çıkacak, gelip 
bir de sizin durumunuzla ilgilenirim. Ama antibiyotikler mutlaka 
vurulmalıdır" dedi. 10 günlük tedavi yazdı. Tedavinin 4'üncü günü 
olmasına rağmen, ısım düşmüyor, durumum iyileşmiyordu. 5. gün zor olsa 
da işe gittim. Zarife hanım yine bana el çekip eve bıraktı, "Sana üç gün 
gelirsin demiştim" dedi. O gün ateşim düşmüştü. Ertesi gün kendimi iyi 
hissettim. Zarife hanım "Son gündür sana bırakıyorum, artık böbreğin seni 
rahatsız etmeyecek" dedi. Böyle de oldu. Evdeki aldığım bir torba ilacı da 
attım.  
Allah kimseye hastalık nasip etmesin, etse bile, Zarife hanımı tanımayı 

nasip etsin. Allah Size uzun ömürler nasip etsin. Ahirette ise sevdiği 
kullarla, kutsallarımıza yan yana durmayı nasip etsin.  
Amin!  
Onun hakkında daha çok yazmak isterdim, ama Zarife Mayılova’nın 

mucizeleri bitmez ve tükenmez. Hem de bunun için kalem sahipleri var ki, 
onlar her zaman olduğu gibi bu mucizeler yaratıcısının esrarengiz 
faaliyetini her zaman aydınlatıyor ve aydınlatacaklar. 
 
 
 

Gurbanova Aygün Müslüm kızı  
İnteryer-eksteryer tasarımcı 
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İLAHİ VERGİLİ ZARİFE YAKUP KIZI  
MAYILOVA`YA AÇIK MEKTUP 

 
Değerli kardeşimiz! Size sonsuz şükranlarımızı ifade etmek için açık 

mektup yazmak kararına vardık. Uzun yıllardan beri Kadir Allah'tan 
aldığınız ilahi kudretin yardımıyla yüzlerce hastayı iyileştirerek ailelerine 
döndürmüş, nice aileye sınırsız sevinç armağan ettiniz. Sizin gözlerinizin 
ve ellerinizin büyüsü ile kan basıncı, guatr, mide ülseri,  şaşı gözler, gözü 
görmeyen, kulağı duymayan, çocuğu olmayanlar, vücudunda kırık ve 
çıkığı olanlar, kriptorşizm, kör bağırsak iltihabı, karaciğer ekinokok, 
kadınlarda meme tümörleri, ciğeri-böbreğe ağrı veren nice insan şifa bulup, 
ölümün pençesinden kurtuldu. Hatta ellerinde doktor ekiprizi olan pek çok 
hastaları yeniden kendi gözleminden geçirip, önceki verilen teşhisleri altüst 
ederek, ona kuyumcu titizliği ile yeni doğru teşhis koyuyor ve tedavi 
ediyorsunuz. Allah'a yakınlığınız, büyüklüğünüz karşısında aşırı sadelik, 
gözü- gönlü tokluk, namuslu bir şahsiyet olarak bütünlükten haber 
veriyorsunuz. Biz Sizin şifalı ellerinizle kurtulan eski hastalarınız Sizin bu 
büyüklüğünüz önünde saygıyla eğiliyoruz. 
 

Allah'ın eli hep üstünüzde olsun, değerli kardeşimiz! Allah sizi 
halkımıza çok görmesin. Şifa ettiğiniz elleriniz var olsun! 
 

5. İmanov Vaqif- Azerbaycan Milli Kahramanı  
 S.Mollazade - Nerimanov adıma ADTU nın bölüm müdürü, 

profesör 
 Z.İ.Guliyev-ADDİ- nin ingiliz-alman dilleri fakültesinin 

dekanı prof 
 Z. Memmedova -ADTU'nın bölüm müdürü doçent  
 E.İ.Hacıyev -ADDİ'nın bölüm müdürü doçent  
 Ç.H.Gurbanlı -ADDİnın doçenti  
 T.Xelilova -ADTU'nın bölüm müdürü, profesör  
 M.A.Hüseynova- ADTU'NIN doçenti  
 Z.Memmedova- ADTU'NIN doçenti  
 Y.Hüseynov -iktisat Unversitesin'ın doçenti  
 Ş.Abbasov Rus dili ve edebiyatı Unversitesin'ın doçenti  
 M Hüseynova Sabir adıma okulun öğretmeni 
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13. H.Meherremova- ADTU nın başöğretmeni  
14. G.Hesenova - Binegedi 3 numaralı okulun öğretmeni  
15. Cihangir Memmedzade - şair, tiyatro yazarı  
16. V.Ahmedova- Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı'nın genel ekonomi idaresi başkan yardımcısı 
17. Cabbar Meherremov -Tusi adına ADPU öğretmeni  
18. Safarov ramiz- profesör, Devlet veterinerlik preparatları 
Universitesinin müdürü 
19. Askerov Akif- Azerdetal fabrikasının müdürü, iktisat 
bilimler adayı 
20. Mustafayev Ferhat ADDİ- nin doçenti  
21. Rahimov Ahmet - Mimarlık ve İnşaat Universitesin'ın 
doçenti 
22. Aydın Memmedov -N.Nerimanov adına ADTU- nin 
doçenti. 
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MEME KANSERİNİN ŞİFA VERİCİSİ 
 

2011 yılında göğsümde ödem oluştu. Hekime müracaat ettim. Bana 
söylediler ki, tehlikeli şişti, metastatik vermiş kanserdi, mutlaka 
ameliyat edilmeli ve göğüs alınmalıdır. Çok dikkat ettim, heyecan 
yapıyordum. Tesadüf gibi Allah’ın ihsanıyla bana Zarife hanımı tavsiye 
ettiler. Dediler ki, böyle bir röntgen hanım var, elleri şifalı, üstelik bir 
mucizedir. Düşünmeden gittim o hanımın yanına. Beni röntgen etti, 
teşhis koyduktan sonra tedaviye alındı. Çok sevindim. Üç seanstan 
sonra göğsüm iyileşti. Ondan da fazla, kadınlık kistler, düğümler vardı, 
kanama oluyordu. Doktorlar kanser teşhisi koyarak, acil ameliyata 
gönderiyorlardı. Yine de Zarife hanımın şifalı ellerinin hatrına, Allah'ın 
yardımı ile ameliyatsız tedavi olarak iyileştim. Kendimi çok sağlıklı ve 
normal hissediyorum. Sağlığımı bana armağan ettiği için ömrüm 
boyunca Zarife hanıma minnettarım.  

Bu gerçekten mucizedir, o beni hayata döndürdü. Gökte Allah’ım, 
yerde ise benim için Zarife hanım. Şimdi ara sıra Zarife hanımın yanına 
muayeneye gidiyorum. Onun ocağında kendimi çok rahat hissediyorum. 
Ben bir hususu da vurgulamak istiyorum ki, zaman oldu maddi açıdan 
sıkıntım oldu, ama beni karşılıksız muayene etti, ben bunun için Zarife 
hanıma çok minnettarım. O da onun kalbinin merhametinden 
kaynaklanmaktadır.  

Zarife hanım Allah tarafından insanları birçok ağır belalardan 
kurtarmak için, onlara destek olmak için gönderilmiş kutsal bir varlıktır. 
Allah onu bizim halkımıza çok görmesin. Ben Allah'tan ona uzun ömür, 
sağlık, yavrularına mutluluk, kendisine ise kadın mutluluğu diliyorum. 
Bu zor ve sevaplı işinde Allah'tan ona sabır diliyorum. Allah onu 
korusun! 
 

Aliyeva Sevil (hekim-terapist) 
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IV BÖLÜM 
 
 
 

FENOMEN KADININ BAŞARILARI 
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RÖNTKEN-KADIN, TARİHİN ÇÖZÜLMEYEN KEŞFİ 
 

Tarihin her döneminde keşfedilen ve fark edilmeyen, kaderi ile 
baş başa kalan insanlar Allah'ın takdiri ile dünyaya armağan edildi. Var 
olup, zenginliğe dönüp, bazen müttefikler değerlendirmezse de, başka 
milletin gözünde fark edilmiştir böyle kişiler.  

Sohbetin akışının dışına çıkmadan söyleyeyim ki, giden 
dönmüyor geri. Sonradan pişmanlığın krizini yaşasa da, bu milletin 
evlatlarının neler kaybettiğini evrenin matematiksel bilimler akademisi 
bile hesaplamaktan aciz kalıyor. Varlığını onaylatan, fıtri gücünü 
gösteren, ışığını etrafa yayan, başkalarının dertlerine ortak olan insanlar 
hakkında selefimiz, halef olsalar bile, ne acı ki, herkes hayattayken 
kıymetini alabilir, değerini görebilir. Bazıları cimriliğin, bazıları 
adiliğin, bazıları da eğitimsizliğin kurbanına dönüşmüştür. İnsanlarla 
yüz-yüze, göz-göze gelemediklerimizin çevresinde olduğumuzun 
farkına varmadan o kendi ömrünü, başkaları da kendi hayatını yaşayıp 
gidiyor geldiği yere. Ancak kimse düşünmüyor ki, bizden olan, bize 
yardım eden bir öz insan var yakınımızda, uzağımızda. Cismen var 
saydığımız bu kişilere manen evrenin öbür tarafındayız. Neden 
böyleyiz? Dünyanın hayırseverleri, yetenek sahipleri, hümanistleri, 
dâhileri çoğu zaman ihmalin, ilgisizliğin kurbanı oldu ve şimdi de böyle 
akıp gidiyor her şey. "Dünya uygarlığı ve insanlık âlemi gelişmeye 
doğru gittikçe yüksek varlıkların arasında barbarlaşmak haline 
gelmektedir", - deyişi neredeyse 3 binyılın biçimi sayılır. "Öksüze, kime 
kötülük yaparsın? - sormuşlar -Bana ekmek verene" cevabı da 
günümüzde kınanılıyor. 
 

Zarife hanım Lokman hekim, röntgen kadın, hümanist insan ve 
bir elkızıdır. Kendisi yanımızda olsa da, yardımını maksimum derecede 
çok sevdiği halkına gösterse de, ne açtıysa onun yaptığı büyük işleri 
yapmamaya, iyileştirdiklerini tanımamaya can atıyoruz. Âdem evladı 
niçin böyleydi ama! 
 

Milli görüşleri, hayata bakışı, akıl-fikir tarzı ve olağanüstü gücü, 
kuvveti- sahip oldukları ile insanlık âleminin sıra dışı fenomeni sayılan 
Zarife Yakup kızı evrenin şaşkınlık ve hayret sembolüdür. 
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9 yaşından bu güne onun yaptığı ve yapacağı işler milyonları hayrete 
düşürmektedir. Kasvet ocağı, dert ortağı, Lokman Hekim olan Zarife 
hanımdan konuşulacak öyle kelimeler var ki. Nereden başlayıp, nerede 
bitireceğini şaşırıyorsun bazen. "Allah kendini hatırlatmak için 
hastalıkla sınar kullarını", diye söyleniyor. Derdi veren Allah tabii ki, 
ilacını da veriyor. Şifayı ise sevdiği kulu Zarife hanımın aracılığıyla 
armağan ediyor.  

O, harika kadının becerilerinin, olanaklarının izahının açıklanması, 
şerhi insan aklı ile ölçülmek, idrak edilmekten çok çok uzaktadır. Her 
tayin,  
"fenomen ", "unique", "inci", "geleneksel tababet" bu varlığın son 
bilimsel tanımı -bütün bu kavramlar onun yeteneğinin - Allah vergisinin 
sınırsız yönelimlerini açmakta, tayin etmekte, değerlendirmekte acizdir, 
imkansızdır. Açılmış olsa bile çok ilkel şekildedir. Çünkü aslında onun 
"vergisi" bilimsel ve felsefi âlemi aynı zamanda tababet içinden 
çıkılmaz bir duruma sokmuştur! 
 
Zarife hanım fiziksel açıdan özünde aynı anda 3 becerisi, manevi 

yönden ise binlerce gerçeği birleştiriyor: O - röntgen, o - kontroldür, o - 
tabiptir ve en önemlisi, iyi ameller sahibi, hümanisttir. Yüzlerce insanlık 
görevlerini yerine getiren hayırsever bir bayandır. Hayırseverlik 
doğuştan yetenek ve vergi sahibi olan yüzlerden birine armağan edilen 
ve kendi memleketinden daha başka farklı ülke vatandaşlarına da bu 
unvanlı görevini yerine getirenleri bir araya getiriyor. Bu gibi insanlar 
hayırsever sayılırlar. Hacı Zeynelabidin Tağıyev, Musa Nağıyev ve Mir 
Möhsün ağa çağdaşımız Zarife hanım gibi. Uygarlığın öyle bir 
aşamasındayız, şimdi hiçbir mucize insanı şaşırtmıyor. Karşılıksız 
hayırlı ameller, iyilik edenler, hayırseverlik gösterenler sarsıyor evrenin 
amel-zeka sahiplerini. 
 
Bildiklerime göre söyleyeyim ki, Allah yeteneğini başkalarının 

keşfetmesinden çok önce yere iyi bir ailede getirmekle armağan ediyor. 
Sonradan hayırseverliğini kabul ederek onu başkalarına da sevdiriyor, 
hem de birkaç görevi, ona havale ederek. Onu dünyaya göz açtığım 
günden beri tanıdım. Doğma teyzem olması şerefini yaşadım. Onun 
azaplı -cefalı geçirdiği her günün 
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şahidi oldum. Uykusuz gecelerinin hastalarının kaygılarının altında 
çırpınarak verdiği şifanın ağırlıkları altında çektiği acılarının canlı 
şahidi birçok dogmaları gibi bende olmuştum. Zarife hanımın hayatı 
karanlık odada geçiyor. O, kendi talihini yaşamamıştır. O, hastaları için, 
halkının evlatları için, yurdundan-yuvasından zorunlu göçen, mülteciler 
için yaşadı. Bir gün bile tatil yapmadı. Kendisi için yaşayanlardan 
olmadı. 
 

Rafik Novruz oğlu Azadov,  
Turizm şirketi çalışanı 
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ONUN OCAĞINA ZİYARETE GİDİYORUM 

 
Bir gün kendimi kötü hissediyordum. Hekime müracaat ettim. Dedi ki, 

ciddi bir şey yok, soğuk almışsın, geçip gider. Bir sabah uykudan kalkıp 
banyo odasına giderken birden kendimi kötü hissettim. Sonra anladım ki, 
bilincimi kaybettim. 3 defa acil yardım çağırdım. Neredeyse hiçbir şey 
söylemediler. 4'de acil yardımın hekimi dedi ki, akciğerde ses kesinlikle 
yoktur. Bu ise doktoru korkuttu. Beni Moskova'nın Kurkina kasabasında 
Verem hastanesine götürdüler ve cerrahi bölümünde yatırdılar. Belli 
analizler alındı, 3 gün sonra doktor odaya geldi. Benden önce ciğerimde 
biriken suyu çekmişlerdi. Onlar bende olan veremden şüpheleniyorlardı. 
Doktorun ciddi bakışları beni çok korkuttu verem teşhisi koydular diye 
heyecanlandım. Sonra doktor -sizde "verem değil, tümör var" dedi: Ben ise 
sevindim ki, ne iyiverem değil. Böylece Kurkina hastanesinde tedavi 
oldum. Hiçbir yardımı olmadı. Sonunda beni ameliyat etme kararını 
aldılar. Doktorun tavsiyesi ile operasyondan önce iklimi değiştirmek 
gerekiyordu. Ben Bakü'ye döndüm. 10-15 günlük gezip dönme düşüncem 
vardı. Babamın teyzesi kızındayken Zarife hanımı duydum. Zarife hanımın 
kabulüne gitmemi tavsiye ettiler. Sabah kabule geldim Zarife Hanım beni 
röntgen ederken: -senin akciğerinden 5 defa su çektiler. Hâlihazırda 
ciğerinde ödem var. Fakat bana öyle geliyor ki, durumun ağır olduğunu 
gördükleri için akciğeri tedavi etmiyorlar dedi: Ben ağladım. Zarife hanım 
düşündü. 
 

İyi olursun, dedi:  
Sabah tedaviye başladım. Tedavimin üçüncü seansından sonra, Zarife 

hanım eli ile mükemmel işaretini göstererek gülümsedi. Her şey benim 
istediğimden de iyi oldu, kızım. Sen iyisin iyileştin gidip röntgenden 
geçebilirsin, dedi. Zarife hanımın yanından çıkar çıkmaz bir taksiye oturup 
Merkezi Klinki hastaneye gittim ve röntgenden geçtim. Ciğerlerinizde 
hiçbir sorun yok, diyen doktorun sesi kulaklarımda sedaya dönüştü. Birkaç 
gün sonra, ebeveynlerimin yanına, Moskova şehrine  
uçtum. 
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Ailem için bu haber düğün-bayramdı. Mutluydum, 25 yaşımda artık hayata 
veda edeceğimi düşündüğüm bir halde tanrı Zarife hanımı bana kurtarıcı 
gönderdi. Böylece Moskova'da tekrar röntgenden geçtim. Onlar da tam 
sağlıklı olduğumu söylediler. Bir gün Kurkina hastanesinden evimize 
telefon geldi- operasyonun zamanının geldiğini söylediler. Telefon ziline 
annem cevap verdi, tam iyileştiğimi doktora bildirdi.  
 
Artık iki senedir, Zarife hanımın mucizevi elleri sayesinde yaşıyorum. 
Bugün ise sizinle karşılaştım. Çok seviniyorum ki ben de kendi 
hastalığımdan, başıma gelen faciadan size naklettim. Her Bakü'ye 
geldiğimde Zarife hanımın ocağını ziyaret ediyorum. Zarife hanım röntgen 
ediyor- onun gururlu yüzünde tebessüm görüyorsam, demek ki her şey 
iyidir. Tanrı onu bize-Azerbaycan’a çok görmesin. 
 
 
 
 

D.Hacıyeva,  
Moskova şehri 
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ONUN DOĞRU TEŞHİSİ 
 

Azerbaycan'ı, güzel doğası olan Kuba şehrinin Gımıl köyünde 
öğretmen olarak çalışıyorum. Oğlum Vüsal 9 yaşında ağır hastalığa duçar 
oldu. Okula gidemedi. Yaşıtlarından, eğitiminden uzaklaştı. Günden güne 
zayıflamaya başladı, iştahsızlık onu üzüyordu. İlk günler gözünde sorun 
olduğundan şüphelendik, onu Bakü'deki Nasrettin Tusi adındaki hastaneye 
götürdük. Muayeneden sonra doktorlar oğlumun başında kist olduğunun 
teşhisini koydular ve acil cerrahi ameliyat edilmesinin gerekli olduğunu 
bildirdiler. Beyin ameliyatının çok riskli olduğunu herkes gibi biz de 
biliyorduk. Bu riskin sonucunun nasıl sonla biteceğini düşünmek bizi elden 
ayaktan düşürmüştü. Çocuk tam iyileşecek mi? Ameliyat ettirmeye 
paramız da yoktu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok çaresiz kaldık. Bu 
ağır günler içinde bir tanıdığımız bize bir adres verdi dedi Bakü’ye Zarife 
Mayılova’nın kabulüne gidin. O kadın çok çaresiz dertlere çare oldu, 
inşallah Vüsal evladımıza da yardımcı olur.  

Büyük umutla denilen adrese geldik kabulde beklerken olgulara 
dayanan öyle sohbetlere tanık olduk ki, oğlumun şifaya kavuşacağına 
kararlılığımız arttı. İnsanlara -genellikle çocuklara büyük aşkı olan Zarife 
hanıma ilk görüşmeden öyle bağlandık ki, sanki biz onu yıllardır, 
tanıyoruz. Beklediğimiz haberi Zarife Hanım karanlık odada röntgen 
gözlerinden geçirerek söyledi: Çocuğun başında tümör yoktur. Baş ağrıları, 
uykusuzluk, bir gözünün iki görmesi beyin tümörü ile ilgili değil. Bu 
çocuğun derdi karın boşluğundadır, karnında bir-kaç tür kurt var. Zarife 
hanımın tavsiyesiyle çocuğu götürüp bağırsaklarını yıkattık. Zarife 
hanımın dediği gibi çocuktan kaç tür kurt yıkanarak temizlendi. Eşim 
Vüsal'ın durumunun ağır olduğu için artık hiç kimseye inanmıyordu. Zarife 
hanımın düzgün teşhisi sonucunda evladımız sağlığına kavuştu. Eşim 
Valeh Zarife hanımın önünde saygıyla eğiliyor. Artık oğlum sağlığına 
kavuştu. Derslerine devam ediyor. Bunu bize bahşeden insana borçluyuz. 
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Zarife Mayılova vazgeçilmez insan olmakla beraber, benzeri 
görünmemiş röntgen kadındır. Onun doğru teşhisi olmasaydı oğlumu 
hiçbir sebep olmadan cerrahi ameliyat edecekti. 
 

Sima Teymurova, Guba şehri, Gımıl köy 
okul öğretmeni 

 
BİZE DÜNYAYI BAĞIŞLADI 

 
Tam beş yıldır bu konuda düşünüyordum. Acaba bana da çocuk 

büyütmek nasip olacak mı? Her defada ümidim boşa çıkıyordu. Aylarca 
çektiğim sıkıntım yok oluyordu. Eşim işçi çalışıyor, kendimizde kira 
kalıyorduk. Kazandığı para iğne-ilaçta bir de doktorlardaydı. Fakat 
hiçbir sonuç vermiyordu. 
 

İlk hamileliğim 7'nci ayında muayeneden geçerken, Mingeçevir 
Hastanesi’nde düşük olduğunu bildirdiler. Suni döllenmeyle tekrar 
hamile kaldım. İkinci hamileliğimin sonu da tatmin edici olmadı. 9- 
ayın sonunda çocuk dünyaya geldi 3 gün yaşadı, kaybettim. 3. bilinen 
hamileliğimde 8 aylık olarak 3,5-kg çocuk dünyaya geldi kaybettim on 
sekiz saat yaşadı. Böylece üç oğlum oldu hiçbirinin sevincini 
yaşayamadım. Çok sıkıntı çektim. Doktorlar bildirdiler ki, rahimde 
mikrop var, tedavi yapamadılar. Ümidim her yerden kesildi. Bakü'de 
yaşayan bir tanıdığım Bayan Zarife Mayılova’nın adresini verdi. Onun 
kabulüne geldik, 20 yıl çocuğu olmayanların bugün kucağında bebekleri 
ile Zarife hanımın yanına geldiğini görünce tam emin olduk ki, biz 
doğru adrese geldik. Böylece bizim durumuzu Zarife Hanım nurlu 
gözleriyle beni röntgen ederken söyledi Ay kızım sen ne kadar gereksiz 
tedaviler aldın. O beni tedavi etti tekrar hamile kaldım hamileliğimi 
normal geçirdim. Dünyaya bir kızım geldi adını Zehra koyduk. Onun 
sevinci, bebek nefesinin sıcaklığı bize dünyayı bağışladı. Bize mutluluk 
sunan Zarife hanımın şifalı ellerinden öpüyoruz. Allah onu bizim 
halkımıza çok görmesin. 
 

Ucar İl Meşkulluk Merkezinde mühasib 
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RÖNTKEN KADININ ŞİFALI ELLERİ 
 

Sefalı Guba kentinde yaşıyorum. 31 senedir evliyim. Hayatta çok 
sıkıntılar çektim. Çok hastalıklar geçirdim. Sonraki hastalığım bir 
senedir bana acı veriyordu. Fakat buna rağmen durumumuz kötü olduğu 
için hekime başvuramıyordum. Eşim açık kalp ameliyatı geçirmişti, 
akrabadan borç toplayarak ameliyatın parasını verdik. Henüz borçları 
tam ödeyememiştik. O nedenle doktora gitmek istemiyordum. Fakat 
ağrılar keskinleşiyordu. Böylece ablam beni Bakü'ye Topçubaşov 
adındaki hastaneye muayeneye götürdü. Muayenenin cevabı tatmin 
edici olmadı bağırsaklarda kanser olduğu belirlendi. Ve acil operasyon 
tavsiye edildi. Eşimin ameliyatı için alınan borçlar tam verilmemişti ve 
tekrar para gerekiyordu. Şu an ne yapacağımı bilmiyordum. 10 
yaşındaki kızımı düşünüyordum ona bundan sonra anne sevgisi, ilgisi 
gerekiyordu. Ben ameliyat olursam bunun nasıl bir sonucu nasıl olacak? 
Bu düşünceler bana huzur vermiyordu.  
Yine borç-harç toplandı ameliyat olmak için tekrar hastaneye geldim 
nedense ben çok gün acele ediyordum doktor on günden sonra gelmemi 
istedi. Tekrar on günden sonra hastaneye gittim.  
Operasyon için hazırlıkların yapıldığı bir dönemde bir kişi tanıdığımız 
Zarife Hanımı bize anlattı. Hastaneden çıkmanın yollarını aradım kız 
kardeşim babamın vefat etmesini bahane ederek beni hastaneden çıkarıp 
Zarife hanımın kabulüne getirdiler. Mucizeler yaratan hanım beni tedavi 
etti. Ben sağlığıma kavuştum. Bu gün yaşamamın sebebi şifalı ellerin 
sahibi Röntgen kadındır. Şifalı eller var olsun. 
 
 
 
 

Guba rayonu Afurca köy,  
Seyitahmedova Nesibe 
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GÖZLERİ VE ELLERİ VAR OLSUN 
 
Ben uzun süre safra kesemden acı çektim. Birçok doktor beni tedavi 
etmeye çalıştılar, ama hiçbir faydası olmamıştı. Ameliyat ettirmeye 
ise çok korkuyordum.  
Birçok yerleri gezdikten sonra, nihayet Allah beni Zarife hanımla 

tanıştırdı. O beni muayene etti, seni tedavi edip iyileştireceğim, 
dedikten sonra çok fazla inanmadım. Allah'a sığınıp, başladık. 
Sonradan onun hoşgörüsü, güler yüzü, dikkati ve diğer üstün vasıfları 
bana büyük güven verdi.  
Belirlenmiş tedavi kurundan sonra safra kesimden taşın düştüğünü 

görünce sevinçten kendimi kaybettim,  ona nasıl teşekkür edeceğimi 
bilemedim!  
Benden sonra küçük oğlum Samir'in böbreğindeki taşı da kendi 

tedavi yöntemleri ile düşürdükten sonra bu hanıma sadece gıpta 
edilebilirdi  
Zarife hanıma ailece minnettarız ve ona şifalı ellerin var olsun  
Diyoruz. 

 
 
 

 
Saatlı İl, Mirzeli köy  

Ağca Ağayeva 
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DANS ETTİM 

 
Ben ağır safra hastalığına yakalanmıştım.  
Safradaki taş çokta küçük değildi. Doktorlar bana hiçbir şekilde 

yardım edilemeyeceğini söylüyordu. Benim cerrahi ameliyat 
olmam tavsiye edilmişti. Korkunç acılar çeksem de, bugünden 
yarına umudum olmasa da ameliyat olmaya razı değildim.  
Bir tanıdık kadın bana Zarife hanımın mucizelerini anlattı. Adresi 

alıp kabule gittim. Birinci gün kendimi çok rahat hissettim, hiç 
hasta değilim sanmıştım. Üç seanstan sonra kendimi tamamen 
ağrısız hissettim. Zarife hanım bana, bir ay sonra gelirsin dedi.  
Ben bir ay sonra tekrar incelenmek için, Zarife hanımın yanına 

geldim, beni yine röntgen gözleriyle muayene etti. O, benim 
panik içinde olan gözlerime baktı dedi ki:  
Artık safra kesende taş yoktur.  
Ben bu sözleri duyunca kendimi kabul odasına attım. Sevinç, 

mutluluk beni nasıl sardıysa, oturanların önünde kol açıp oynadım. 
İçimde çalınan bu sevinç dansına oturanlar da katıldı. Bugün benim 
hayatımın en güzel günüydü. Çünkü taş eriyip dökülmüştü.  
Ben Zarife hanıma ömrüm boyunca minnettarım. 

 
Muradova Dilber  

Bakü şehri 
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İLAHİ KUDRETİN YÖNETİCİSİ ZARİFE HANIMA  

TEŞEKKÜRLER 
 

Korkunç ağrılar beni bitkin düşürmüştü. "USG"de saframda 22 mm 
taş olduğu çıktı. Benim ameliyat olmam tavsiye edildi. Ben başka 
uzmanlara da müracaat ettim. Tedavi doktorum Müşfik beyin söylediği 
teşhisleri onlar da doğruladılar. Safra kesemin ağzı bu taşın ölçüsünden 
küçük olduğu için hiçbir şekilde tedavi etmek mümkün olmadı. Ben 
çaresizlikten en güçlü anestetik ilaç kullanımına başladım. Korkudan da 
korkunç derecede zayıfladım. Nihayet, Zarife Hanımı duydum ve 
görüşüne geldim. Ben korkunç ağrı ile Zarife hanımın kabulüne gittim. 
Zarife hanım da hekimlerin söylediği teşhisi doğruladı. Ve şimdiye dek 
seni niye ameliyat etmemişler diye sordu. Beni tedavi edeceğini 
söylerken gözlerimde umut ışığı yandı. Yaklaşık üç defa tedavi de etti, 
taşlarım kuma dönüp döküldü. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Ben 
korkarak 19 Nisan’da yine "USG" ye girdim safra kesemde hiçbir 
sorunun olmadığını bildirdiler. Çıkar duygusu ile sordular ki, hangi 
tedavi ile taşları dökmüşler? Ben gururla hepsini anlattım. Bir kez daha 
emin oldum ki, Zarife hanımın ilahi kuvvetli elleriyle beni iyileştirdi. 
 

Sağlığıma kavuştuğum için Zarife hanıma sadece ben değil, ailem 
de teşekkür ediyorlar. Zarife hanım, çok teşekkür ederim, ömrüm 
boyunca size minnettar olacağım. Siz beni yeniden hayata, çocuklarıma, 
aileme döndürdünüz. Eğer imkânım olsaydı, sizin kim olduğunuzu ve 
nelere kadir olduğunuzu tüm dünyaya duyururdum. Sağ olun, 
hayırsever, ön yargısız insan, Zarife hanım. 
 

Şükürova Sevda,  
Sumgayıt şehri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

256 



 
 
 
 
 

MUCİZEVİ TEDAVİ KURU 
 

Ansızın saframda keskin ağrılar başladı. Doktora başvurduğunda 
"USG" cihazından geçmeyi uygun gördü. Cihazla muayene edildikten 
sonra bana safranda taş, kum var diyerek, tedavi yazıldı. Ancak ağrılar 
kesilmek bilmiyor, her geçen gün artıyordu. Tedavi olurken hastaların 
görüş ve sohbetlerinden Zarife Hanımı duydum. Zarife hanımın yanına 
gittim.  

Karanlık odada beni röntgen etti. Safra taşı, kum olduğunu söyledi. 
 

Sonra üç gün mucizevi tedavi tayin etti. Zarife hanımın şifalı elleri 
sayesinde bu hastalıkla vedalaştım. Tedaviden sonra "USG" 
merkezindeki yeni teşhiste, gözlerime inanamadım. Safradaki tüm taşlar 
ve kumlar erimişti. Ailemizin sevincinin sınırı yoktu. 
 

Ben tüm hastalara Zarife hanıma müracaat ederek, zorlu 
hastalıklardan kurtulmayı tavsiye ediyorum. Şifalı elleriyle bana sağlık 
sunan Zarife hanıma uzun ömür, can sağlığı diliyorum! 
 
 
 
 

Sevinc Mahmudova,  
Gence şehri. 
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BEN BU KADINI HİÇ BİR ZAMAN  
_ v 

UNUTMAYACAĞIM! 
 

Moskova şehrinde yaşıyorum.  
Safra kesemde olan taş rahatlığımı elimden almış, sağlığımı 

bozmuştu. Defalarca doktorlar ameliyatı yapmayı teklif etseler de 
korkuyordum.  

Kader diyelim, tüm bu heyecandan ameliyat olmadan kurtuldum. 
Zarife hanım! Onun ilahi nura boyanan gözleri, şifalı elleri nelere  

kadirmiş?  
Safra kesemde taş kum gibi olup döküldü, artık yoktur. Bunu 

doğrulayan belgeler vardır. Ben büyük sevinç içindeyim. Bu sevinci 
bana bahşeden kadından büyük bir güven duygusuyla ayrılıyorum, 
yüreğimde ise Zarife eşi kendimle beraber yapıyorum.  

Zarife hanım! Allah Sizi mutlu etsin! İlahi nurlu göz, ayak 
bastığınız yer. Şifalı ellerinizden öpüyorum. Bu insanın olağanüstü gücü 
karşısında şaşırtayım. Bu gücü Size bahşeden Allah'a teşekkür 
ediyorum. 
 

İrade Samedova, 
Moskova 
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O, MİSİLSİZ BİR HAZİNEDİR 
 

Bir gün rahmetli annem beni yanına çağırdı, rica etti onu Zarife 
hanımın yanma götüreyim. Doğrusu, ben ateist olduğum için sadece 
realiteye güveni tercih ederim. Annemin ısrarından sonra onu Zarife 
hanımın yanıma getirdim. Annem yaşlı olmasına rağmen, Zarife hanımın 
seansını kabul ettikten sonra o kadar mutlu oluyordu ki, gençliğini 
hatırlamak için metro ile eve gitmeyi tercih ederdi.  

Böylece bu mucizeler yaratan insanla tanışmam şöyle başladı. Karın 
bölgemdeki şiddetli sancılardan acı çekiyordum. Zarife hanıma müracaat 
ettim. Zarife hanım beni muayene ederken safra kesemde taş olduğunu 
söyledi. Ve beni tedaviye başladı. Üç gün aldığım tedavi beni tedavi 
etmişti. Safra kesemden taşlar dökülmüştü. Sanki hiç böyle dayanılmaz 
ağrılarım olmamıştı. Onunla her görüşmemizde bu mucizeler yaratan 
kadının ellerinden öpüyorum. Bazen düşünüyorum ki, gör, ben nasıl bir 
insana inanmadım. Şimdi o duygularım için utanıyorum.  

Tanrı Zarife Hanımı bize kurtarıcı olarak gönderdi, o bir melektir. 
Kendi hayatını, kadın mutluluğunu, gençliğini biz hastalara kurban veren 
fedakâr bir insandır. Eşsiz bir hazinedir Zarife Hanım. 
 
 
 

 
Memmedov Tofig,  

Bakü şehri 
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ZARİFE HANIMIN BİR DAHA MUCİZESİ 
 

Keskin ağrılarım olduğu için "USG" cihazından muayeneden 
geçtim. Bildirdiler ki, safra kesemde kum ve taş, böbreğimde ise tuz 
kristalleri var. Bununla ilgili olarak karaciğerin 2-3 cm büyümesi tespit 
edildi. O dönemden başladım tedavi olmaya. Yessentuki’ye gittim. 
Sanatoryumda 1 ay tedavi oldum. Hiçbir değişiklik hissetmedim. Son 
zamanlarda ağrılar beni çok üzüyordu. Ben Röntgen kadının ilahi güce 
sahip olduğunu duyup, onun kabulünde oldum. O bana karanlık odada 
bakıp teşhisi olduğu gibi söyledi. Gerçekten safra kesemde taş olduğunu 
söyledi. 4 seanstan sonra yine beni muayene ederek dedi ki, senin safra 
kesende taş yoktur.  

Gerçekten de, cihaz gösterdi ki, safra kesemde taş yoktur.  
Bu, benim için de mucizeydi. Nitekim ilaçsız ve iğnesiz 4 seansta, 

her seans 3-5 dakika olarak safra kesemdeki taşları yok etti.  
Sağlığım tamamen yenilendi. Ailemle Zarife hanıma kendi 
şükranlarımızı sunuyoruz. 
 
 
 
 

Kahramanova Enzema 
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HASTALIK TEŞHİSİMİ GİZLEMİŞTİM 
 

Henüz birkaç yıl önce cihazdan geçerken bana söylediler ki, 
safranda taş var. Ağrı çok olmadığından tedaviye gitmedim. 

Son iki yılda ağrılarım son derece şiddetlendi. Birkaç gün önce 
cihazda yeni muayene oldum. Aynı teşhis gösterildi. Bana cerrahi 
operasyonundan başka yol olmadığını söylediler. İmkânsızlık nedeniyle 
tedavi yoluna gittim. Yine çare olmadı. Sonunda öyle bir duruma 
geldim ki, safra taşı gelip kanala düştü. Gece beni cerrahi operasyona 
almak istediler. Son umudum Zarife hanımdı. Elimde hastalık teşhisiyle 
onun odasına girdim. Fakat bütün şüphelerden kurtulmak için hastalık 
teşhisini elbisemin kolunda sakladım. 
 

Yüzü örtülü Zarife Hanım ışığı söndürüp beni muayene etti (Ben 
ona dedim ki, kör bağırsağımda ağrı var). İçimi ayna gibi gördü. 
Hastalık teşhisinde yazıldığı gibi safra taşının kanala düştüğünü söyledi. 
Ben bundan sonra kolumda sakladığım hastalık teşhisini çıkardım. İlk 
tedavisinden ben safra taşından kurtuldum. Keskin ağrılardan kıvrılarak 
geldiğim halde, tedaviden sonra salondan gülerek çıktım. Sevinçli 
olduğumdan bu hayırsever kişiye teşekkür bile etmemiştim. Şimdi 
sağlıklıyım. Allah bu sıcak, ön yargısız, güzel insana uzun ömür, sağlık 
versin. 
 

Sedaget Abbasova, Bakü şehri 
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ÖMRÜM BOYU MİNNETTARIM 
 

Benim hastalığım 3 ay önce sağ, sol taraflı üşütme ile başladı. 
Tedavi için geleneksel tıbba ağırlık vererek, dağ çiçekleri demleyip 
içtim ama faydası olmadı. Sonra tanımı net bilmek için "USG" ye 
girdim. Safra kesemin taşla dolu olduğunu söylediler. Bir de 
karaciğerim 1,5-2 cm civarında büyüdü. Daha sonra reçete yazıp 
verdiler. Böyle bir teşhis beni gece-gündüz rahatsız etti. Çünkü tedavi 
için param yoktu. Tesadüfen bana söylediler ki, Zarife hanıma git. O 
beni kabul etti 1-2 saniye içinde hastalığı dedi: "Senin böbreklerinde 
iltihap var. Sağ böbrek ise daha kötü durumda". 
 

Üç günlük tedavi ile beni karşılıksız bu dertten kurtardı. Allah 
Zarife hanımı Azerbaycan halkına çok görmesin, ömrüm boyunca ona 
minnettarım! 
 

 
Rüstamova Eskinaz 

 
ŞİFA OCAĞI 

 
Zarife hanımın şifa ocağından, nurundan şifa bulan binlerden 

biriyim, dersem yanılmam. Safra kesemde olan taş ve kumlar uzun 
yıllardır, beni üzüyordu. Ağrılar dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. 
Umutla Zarife hanımın kabulüne gittim. İçeri girdiğimde vualet 
arkasında anlamlı, sıcak bakışlı gözlerle karşılaştım.  

Ani hızla hastalığımı tayin etti. Toplam 3 seanstan sonra ilaçsız 
tedavi edilmenin canlı şahidi oldum. Bütün ağrı ve endişelerim 
kayboldu. Anladım ki, ilaçsız yapılan tedavilerde Zarife hanım bakışı, 
nefesi ve elleriyle yardım ediyor. Hayatın en güzel nimeti olan sağlığımı 
bana Zarife Hanım aracılığıyla bahşeden Ulu Tanrı'ya minnettarım. 
Gelin bize armağan edilen bu hediyenin değerini bilelim, onu 
koruyalım. 
 

Guliyeva Sevda,  
Gence şehri 
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TÜKENMEZ ŞİFA KAYNAĞI 
 

Uzun yıllar toplumumuzda doğuştan yeteneğe sahip olan kişilerin 
ortaya çıkmasına izin verilmiyordu. Cumhuriyetimiz kendi 
bağımsızlığına kavuştuktan sonra demokrasinin genişlemesi, insan ve 
ifade özgürlüğünün sağlanması kişilere kendi yetenek ve kabiliyetlerini 
göstermeye imkân vermiştir. İlahi güç tarafından özel yetenek verilmiş 
insanlardan biri de Zarife Yakup kızı Mayılova’dır. Peygamber (s) 
soyundan olan bu kadın doğuştan yeteneği ile insanları birçok azap 
eziyetten ve hastalıklardan iyileştiriyor, onlara şifa veriyor. Modern 
röntgen cihazlarının aracılığıyla uzmanlar tarafından yapılan teşhisleri 
Zarife Hanım karanlıkta kendi gözleri ve duyguları ile kolaylıkla ve 
çabuk tayin ediyor, onların büyük bir bölümünü tedavi edeceğini 
önceden bildiriyor ve bunu başarıyor. Çok ilginçtir ki, sadece tıp 
alanında, hatta orta eğitimi olmayan Zarife hanım Allah'ın ona verdiği 
yeteneği ile insanın içyapısını, genel olarak onun anatomisini ezbere 
biliyor. O, kişilerin mahkûm oldukları hastalıkları kapsamlı 
belirleyerek, sadece hastaları, hatta uzmanları bile hayrete düşürüyor. 
 

Zarife hanımın mucizelerini biz kendimizle akrabalarımız ve yakın 
adamlarımızı tedavi ederken gözlerimizle gördük. Hekimler ve kendisi 
tarafından atılan teşhise göre, akrabamız Sugra öğretmenin safra 
kesesinde olan taşları ve safra yollarının iltihabını Zarife hanım kısa 
sürede tedavi etmiş ve hiçbir tıbbi operasyon yapmadan kadını bu 
hastalıktan kurtarmıştı. Teyzem Mefkûre öğretmenin karaciğer 
hastalığını ve araba kazasından aldığı hasarları, eşi Yaşar öğretmeni 
sinir ve mide hastalıklarından, torunları Reşat'ı ise gastrointestinal 
bozukluklarından iyileştirmiştir. Melek yüzlü Zarife Hanım insanları 
sıcak karşılıyor. Samimi davranışları ile hastaların kalbine yol buluyor. 
Biz özel yeteneğe, doğallığa sahip İlahi vergili Zarife hanıma esenlikler, 
mutluluklar dileriz! Allah onu bizlere çok görmesin! 
 
 
 
 

Esmaye Adıgüzelova, tıp çalışanı 
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TEK SEANSTA HASTAMIZ İYİLEŞTİ 
 

Eşim Hamlet Ahundov 53 yaşında. Köyde okulda müdür 
yardımcısı çalışıyor. Uzun boylu, canlı biridir. Sporla uğraştığı sırada, 
ağır sıklet taşlarını kaldırırken omurgasında problem oluştu. Yeniden 
ayakları çalışmadı. Onu Gence'deki 2 numaralı hastaneye götürdük. 
Muayene edip dediler ki, 7-8 omurunun arasında delik oluşup, omurga 
kaymış. Acil cerrahi operasyon olmalıdır. Tıp çalışanları bayıltıcı iğne 
yapıp bel kemiğine o kadar masaj yaptılar ki, daha da kötüleşti. 90-100 
kg ağırlığı olan erkek acıdan çocuk gibi ağlıyordu, çünkü doğrulması 
mümkün değildi.  

Kardeşlerim Yunus ve Kazım'ın yardımıyla Hamlet'i Bakü'ye, 
Zarife hanımın kabulüne getirdik. Evde ağrıkesici iğne yaptık ki, yolu 
rahat gidebilsin. Ama araba salladıkça durumu daha da kötüleşti. Şoför 
hastanın durumunu dikkate alıp, arabayı yavaş sürdüğü için sabah çıkıp 
akşam saat 8'de Zarife hanımın ocağına ulaştık. Üç erkek Hamlet'i 
arabadan kucağında ancak indirdiler. Ağrı'nın kötülüğünden Hamlet 
adeta bağırıyordu. Zarife hanım 5 dakikanın içinde röntgen etti, kesin 
teşhis koydu. Doktorun söylediğini Zarife hanım da söyledi. Zarife 
hanım şifalı ellerini Hamlet'in bel kemiğinde iki dakika hareket 
ettirmekle omurga arasında burulu kalan sinirleri açtı. Kayan omurgaları 
yerine oturttu. Gece bizi kendi evinde ağırladı. Arkadaşım Hamlet 10 
gündür uykunun ne olduğunu bilmiyordu. O gece huzura kavuştu 
uyudu. Zarife hanım sonraki gün yine seansa başladı. Hamlet, 3 gün 
sonra özgür, ağrısız yürüdü. Bizim öyle maddi olanağımız yoktu ki 
omurgadan operasyon yapalım. Hem sonu nasıl olur diye korkuyorduk. 
Doktorlar dediler ki, birkaç ay sırtüstü kalmalı. Halbuki Hamlet'in 
ağrısını Zarife hanım 1 seansında kesti. 
 

Zarife hanım bize bir sonraki sevincimizi yaşattı. Şaşırmadık. Zira 
Zarife hanımın mucizelerini yıllar önce biliyorduk. Kardeşim Rafael’i 
karaciğer, oğlu İsmailov Vasf’ı ise akciğer hastalığından tamamen 
kurtardı. Ben mart ayında 390 şekerle Bakü'ye gelmiştim. Şimdi normal 
yürümem, konuşmam, 
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Zarife hanım sayesindedir.  
Ablam Talibova Sevda İsmail kızı uzun yıllardan sonra Zarife 

hanımın tedavisi sonucunda anne oldu. Kader diyelim, ablamın çocuğu 
Zarife hanımın ocağında dünyaya geldi. Biz de bu İlahi vergili hanımın 
şerefine, bebeğin ismini Zarife koyduk. Güzel bir kızdı. Beşinci sınıfta 
okuyor. Akrabalarımız, arkadaşlarımız arasında kim hastalanırsa, Zarife 
hanıma müracaat ediyorlar. Çünkü hayrın sonucunu gördüler.  

Üç günün içinde eşim Hamlet iğnesiz-ilaçsız, hiçbir ameliyat 
olmadan omurga sütununda omurga kaymasından ve delikten kurtuldu, 
şifa buldu. Kucakta, sürünerek gelen Hamlet Zarife hanımın odasından 
serbest, tam sağlıklı çıktı. Kendisi yürüyüp arabaya bindi. Evimize, 
yavrularımızın yanına sevinçle döndük. 
 

Bu mutlu günü bize yaşatan Zarife hanıma derin teşekkürlerimizi 
sunarız. Dileriz ki, Zarife hanıma ülkemizde tıp alanında layık olduğu 
yeri versinler. Onun değerini bilsinler. 
 
 
 
 
 
 
 

Rehşande Ahundova  
Goranboy ili 
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ONA EFSANEVİ LOKMAN DESEM  
YANLIŞ OLMAZ 

 
Karın bölgemde yaşanan keskin ağrılar benim "Yeni Gence alanındaki 

tanı merkezine başvurmama neden oldu. "USG" de beni yokladı 
"Hemangioma" teşhisi tayin ettiler. Doktorlar tedaviye başladılar. İki sıra 
arka arkaya tedavi aldım. Fırsatım son derece sınırlanmıştı. Öğretmen için 
bunun ne demek olduğunu herhalde çok güzel anlarsınız. Ağrılarım 
şiddetleniyor, sonu olmayan, sonuçsuz tedavi beni bitkin düşürüyordu. Ne 
yapacağımı bilmiyordum. 
 

Nihayet, Deneysel Enstitüsü’nde cerrahi operasyonuna gitmemi 
tavsiye ettiler. Bunun bana kaça mal olacağını söylediğinde şaşırdım. 
Düşündükçe beni üzüyordu. Zarife hanıma başvuru yapmasaydım, 
muhtemelen hayatımı kaybedebilirdim. O, benim teşhisimi tek bir saniye 
içinde tayin etti. Karaciğerimde kurt olduğunu söyledi, sadece tek bir 
seansla beni tamamen iyileştirdi. 
 

Lokman kardeşim! Ona kutsal Lokman demezsem günah olmaz mı? 
İkinci seansta ben son derece mutluydum. Bana görev verdi, yanlış teşhis 
koyanlar acaba yaşadığım duyguları anlayabilir mi? Bana verdikleri 
manevi acının ne demek olduğunu anlıyorlar mı? Gelin kendiniz görün. 
Ben artık iyileştim. Minnettarım Size, Zarife hanım! 
 
 
 
 

Q.M.İsmayılov, Gence 
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HASTALARA DOĞRU TEŞHİS KOYUYOR 
 

Azersu`da çalışıyorum, 54 yaşındayım, iki kızım bir torunum var. 
Karaciğerimde ağrılar oldu, tümör var dediler. Bende korku 
duygusu da vardı. Ablam Aygül Zarife hanımı tanıyor, diye beni 
onun yanına getirdi. O, benim korkumu aldı. İkinci gün ben Zarife 
hanımın karanlık odasında, duvarda küçük beyaz giysili adam 
gördüm. Düşündüm ki, bu belki de Zarife hanımın meleklerinden 
biridir. Üç seanstan 15 gün sonra Zarife Hanım tekrar denetim 
sırasında karaciğerimin tamamen iyileştiğini sevinçle bana haber 
verdi. Doktorlar bana ameliyat ol, çok yaşamazsın demişti. Zarife 
hanımın gözleri röntgen cihazından, "USG" den iyi görüyor ve 
hastalarına doğru teşhis koyuyor. Tedavisini taahhüt ediyorsa, onu 
mutlaka iyileştiriyor. 

 
Ben bu "Şifa perisi"ne teşekkür ediyor ve esenlikler diliyorum. 

 
 
 

İlham Hasanov 
 
 
 

ARTIK HİÇBİR ŞİKAYETİM YOK 
 

10 aylık bulunduğum ikili akciğer iltihabı geçirdim. O dönemden 
şimdiye kadar kulaklarımdan kir akıyordu. Moskova, Mahaçkala 
kentlerinde tedavi oldum. Maalesef hiçbir şeyin faydası olmadı. Artık 
kulaklarım duyma yeteneğini kaybetti. Zarife hanımın adını duydum, onun 
kabulüne gittim. Onun yardımı sayesinde kulaklarımın kiri durdu ve işitme 
yeteneğim sağlandı. Beni bu acılı hastalıktan kurtardığına göre Zarife 
hanıma şükranlarımı sunuyorum. Onun bana yaptığı bu iyiliği 
unutmayacağım. 
 
 
 

Asif Ezizov, Yevlah şehri 
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BAKÜ`DE TEDAVİMİZ İMKÂNSIZDI 
 

Ev hanımıyım. Dört kızım, bir oğlum, 9 torunum var. Şimdiye kadar 
hiçbir hastalıktan sıkıntı çekmedim. 

2013 yılında durumum ağırlaştı. Hekime müracaat ettim. Tahlil, 
röntgen, muayene, tedavi uzun sürdü. Dalağım şişti. Karaciğerim de 
onun gibi. Yemek yiyemiyordum. Son zamanlarda ayaklarımın, 
dizlerimin ağrısından uyuyamadım. Doktorlar dediler ki, dalağın şişti, 
karaciğerinle aynı boyda oldu. Diğer hastanelere de gittim. Yüzde 24 
kanım vardı. Leyla Şıhlinski Hastanesi’nde dediler ki, hastalığının ne 
olduğunu anlamak için ya Moskova'ya ya da Türkiye'ye git. Bizim 
doktorlar bende ne gördülerse, cerrahi operasyonuna yanaşmadılar.  

Eşim Tofik benim için çok eziyetler çekti ve masraflara katlandı. 
Kendisi aşçıydı. Çeşitli yemekler hazırlıyordu ki, belki ben bir şey 
yiyebilirim. Hem acıdan hem de ölüm korkusundan sanki boğazım 
dikilmişti, hiçbir şey yiyemiyordum.  

Bir gün Zire kasabasından olan tanıdığımız Aygün ded ki, size bir 
adres vereyim, oraya gidin. O benim kız kardeşimin kızını tedavi etti, 
şimdi iki çocuğu var. Uzun yıllardır çocuğu olmuyordu. Aygün hanım 
bize Zarife hanımın mucizelerini anlattı. Bayağı şaşırdık. Ama 
yüreğimizde bir inanç da oluştu. Röntgen kadın Zarife Mayılova’nın 
kabulüne geldik. Karanlık odada beni gözlerinden geçirdi, doktorların 
koyduğu teşhisi doğruladı. Toplam üç seans aldım. Zaten ilk günden 
hafiflediğimi hissettim. Dalağım, karaciğerim beni artık üzmüyor. Sanki 
o korkunç acıları ben yaşamadım. Ailemizde herkes seviniyor. Arada 
yine Zarife hanımın ziyaretine gidiyorum. Onu bulamayınca 
sıkılıyorum. Zarife hanım çok iyi insandı. Onun tedavisi sonucunda 
anne olan binlerce kadın Zarife hanımı çok seviyor. 
 

 
Ömürden pay verilmiyor. Eğer mümkün olsa, ömründen Zarife 

hanıma pay veren yüzlerce insan çıkar. Biri de benim kendim. Çok 
minnettarım ona. Bizi dağa-taşa düşürmeden tedavi etti. Benim 
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tüm tanıdık ve akrabalarımdan kim hastalansa Zarife hanıma müracaat 
ediyor. Çünkü benim acılarımı, günümüzdeki sağlığımı gördüler. 
Torunlarım de Zarife hanımın ellerinden öpüyor. 
 

Esmira Kudret kızı Veliyeva,  
Bakü şehri 

 
 
 
 
 

ONUN DEĞERİNİ BİLELİM 
 

Ben, Halilova Şafak Tanırverdi kızı 1975 yılında Bakü şehrinde 
doğdum. Vücudumda ağrılar olduğu için doktora danışmaya gittim. 
Doktor "USG" den geçmemi uygun gördü. Doktorun tavsiyesi ile Tanı  
Merkezine gittim. Benim ödümde tümör olduğunu, böbreklerimde 
tuzlanma yaşandığını bildirdiler. Ben bir ay tedavi oldum, ancak hiçbir 
sonucu olmadı. 

Birkaç süre geçtikten sonra teyzem Besti (Gence şehri Hanlar 
bölgesinde yaşıyor), bana Zarife bacının yanına gitmeyi önerdi. 
Teyzemin söylediği gibi de ettim. Gence şehrinde Zarife ablanın 
seansına gittim. O bana midemde yara olduğunu bildirdi. Doktorların 
söylediği teşhisin hiçbiri doğru değildi. Zarife ablam dedi ki, senin 
hastalığını tam tedavi edip bitireceğim. Dediği gibi de yaptı. Ben 2. 
seansa geldiğimde birçok hastanın zor durumdan gelip, güler yüzle 
çıktığını gördüm. 
 

3 seanstan sonra benim hastalığım tamamen iyileşti. Zarife 
ablamın şifalı ellerine kurban olurum. O Tanrı'nın bizlere verdiği ettiği 
bir armağandır, onun değerini bilelim. 
 
 
 

Halilova Şafak 
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TANRI HER KESE SEVİNÇ  
GÖZYAŞLARI NASİB ETSİN 

 
Bir yıldır sol göğsümde şiş vardı. Günden güne bu şiş çoğalıyordu. 

Tümör artık büyüyordu, ağrılar, sancılara dönüşüyordu. Evdekiler, 
evlatlarım çok rahatsız idiler. Kızımın düğün töreninden sonra mutlaka 
hekime gideceğime dair oğluma söz verdim.  

Oğlum Emin'in ısrarıyla Onkoloji servisine gittim. Beni Yaser 
doktor muayene etti. Analizlerden ve muayenelerden sonra ise Celil 
doktorun kabulünde oldum. Beni güler yüzle karşıladı ve muayene etti. 
Muayeneden sonra dedi ki, ben kimya terapi kabul etmelisin hem de 
vakit kaybetmeden. Ben prosedürü kabul edip eve gittim. Eve ulaşırken 
durumum daha da kötüleşti. Kusma vakaları yaşandı. Üç gün  
evde bir yudum su içmeden zor durumda kaldım.  

Üç gün sonra beni başka doktora götürdüler. Tedavi olduktan sonra 
az da olsa iyileştim. Akşama yakın birkaç kaşık sulu yemek yedim. 
Akrabalar benim durumumun kötü olduğumu duyup bize geldiler. 
Valide adlı bir akrabam sohbet esnasında Zarife hanım hakkında 
konuştu:  

"Seni Zarife hanımın yanına götürelim?” dedi. Kabul ettim" 
Gidelim, Allah'a sığınarak " dedim.  

Böylece sabah saat onda biz Zarife hanımın yanındaydık. Valide 
hanım ve oğlum Emin beni koridorda bekliyorlardı. Zarife hanım beni 
muayene ederken ilk sözü bu oldu:  

Ay hanım, sen göğsüne niçin iğne yaptırdın, neden ezdirmişsin? 
Sizi ameliyat etmek istediler mi? Henüz üstelik kimya terapi altında 
yaptırmak.  

Zarife hanım sanki benim hakkımda her şeyi biliyor ve benim içimi 
görüyordu. Ben kendimi kaybettim. Bu hanımın böyle bir titizlik ile her 
şeyi bilmesi beni çok şaşırtmıştı. O bana dedi ki: "Sen ameliyat 
olsaydın, iki ay yaşayacaktın.  

Ben gözü yaşlı kendisine umudumu kaybettiğimi söyledim ve beni 
kurtarması için yalvardım. Onun ellerinden öptüm. O benim gözlerimin 
içine bakarak, ben "elimden geleni yapacağım, sonuç Allah'tan" dedi.  
Ben odadan çıkarken, koridorda oğlumu ellerini göğe 
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kaldırarak dua ettiğini gördüm. Zarife hanımın beni tedaviye aldığını 
öğrenince oğlum Emin- ", Şükür Allah'a" diyerek ellerini göğe kaldırdı.  

Böylece üç gün tedavi etti. Birinci seanstan sonra artık tümör çok 
küçülmüştü. Bugün ise son gündü. Size röportaj veriyorum.  

Muayene etmek için Zarife hanımın yanına geçtim. Birkaç dakika 
sonra bayan çıkıp bize tedavisinin sonucunu söyleyecekti.  

Yazar:  
Artık ben  de sabırsızlıkla cevabın ne olacağını bekliyordum.  

Heyecandan ellerimi ter basmıştı. Belki de okurum der ki, bu  
Bayan niçin bu kadar heyecanlanıyor? Çünkü sevgili okurum, bu 

ağrı - acıyı ben de yaşadım. Bu düşünceler içeresinde iken, kapı açıldı. 
Nergis hanım nemli gözlerle, sarsılmış durumda odadan çıktı ve koltuğa 
oturdu. O, susuyor, ben daha heyecanlanıyordum. Bu sırada Zarife 
Hanım kendisi kapıda gözüktü:  

Bayan sağlamdır, gidebilir, diye gülümsedi.  
Sanki Nergis Hanım Zarife hanımın sesini duyduktan sonra 

kuvvetlendi. Bir daha Zarife hanımın ellerinden öperek bacaklarına 
sarıldı. Zarife hanım Nergis hanımın koluna girerek onu ayağa kaldırdı. 
 

Gerekmez, bayan, bana verilen ruhsat, şifa ile Allah'ın bana 
gönderdiği meleklerin yardımıyla seni iyileştirdim.  

Nergis hanım sevinçten gözyaşlarını tutamıyordu. Tanrı herkese 
sevinç gözyaşlarını nasip etsin, o sahneyi gören herkes ağlamıştı.  
Böyle anlar unutulmuyor. Allah tüm mutsuz olan hastaların şifasını 
versin. 
 
 
 
 

Abbasova Nergiz  
Yasamal ilçesi 
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İLAHİ NURLU HANIM 

 
Bismillahir Rahmanir Rahim!  
Şükür sana, Rabbim! Şükür sana, ey Yeri Göğü Yaratan!  
Bu sözleri Zarife hanımın nurlu ellerinden kurtulmuş kaç kişinin 

ağzından duymak mümkün. Onun nurlu gözlerinden ilahi güçlü 
ellerinden şifa bulmuş kişilerden biri benim. 
 

Ben 43 yaşındayım. Beş-altı sene önce sol göğsümde fındık kadar 
ödem oluştu. Korkudan doktora gitmedim. Düşündüm ki, gitsem 
doktorların cerrahi sorunu ile karşılaşacağım. Bunun da sonrası kötü 
olacak. Bu yıllar boyunca bir tümörün yanında birkaçı da meydana 
geldi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Düşünmekten çok zayıflamıştım. 
Bana Zarife hanımın adresini verip, yanına gitmeyi tavsiye ettiler. Ben 
adresi bulup kuyruğa girdim, kabule girdim. 

Zarife hanımın ilk sorusu şöyle oldu: Kaç yaşındasın?  
Ben düşündüm ki, herhalde kalbinde çok genç olduğuma üzülüyor. 

Beni ağlama tuttu. O bana teselli verdi dedi ki:  
Rahatsız olma, ilahinin kudretiyle sendeki tümörleri 

iyileştireceğim. Bu sözlerden sonra bende bir umut ışığı yandı. Ben 
onun yanına üç kez tedaviye geldim. Onun şifalı elleri, nurlu gözleri ve 
güzel sözleri ile benim göğsümdeki tümörler yok oldu.  

Bir süre sonra bu tümörler sağ göğsümde meydana geldi. Yine 
Zarife hanımın yanına gittim. Yeni tedaviye başladı. Ama ben ömrümün 
sonu olduğunu düşündüm, bu acı- ağrıları düşünmek bile çok korkunç. 
 

Beni Zarife hanımın ilahi gücü yeniden hayata döndürdü. Bana 
hayat aşkı yaşam aşkı veren Zarife hanıma teşekkür ediyorum ve 
söylüyorum: Allah Sizi kötü gözden, kötü insanlardan korusun! Tüm 
dilekleriniz gerçek olsun. 
 
 
 

Hayat Hüseynova  
Binegedi kasabası 
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UMUDUMU KAYBETMEDİM 
 
Ben 32 yaşındayım. Birkaç ay önce doktorlar benim sol göğsümde 
mastopatiya tespit ettiler. Psikolojik olarak kendimi berbat 
hissediyordum. Gözümün önünde şiş hastalığından günden güne 
zayıflayan, ağrılardan kıvrılan kendimi görüyordum. Umudum 
sadece Allah'aydı. 
 
Buna rağmen insan yaşamak istiyor. Tedavi yaptırsam da, hiçbir 

yenilik hissetmedim. Bana Zarife hanımın mucizelerinden konuşup 
onun yanına gitmemi tavsiye ettiler. 
 
Ben tedaviyi sona erdiremedim, yarım bırakarak Zarife hanımın 

adresine geldim. Beni kabul etti röntgeninden geçirdi ve ellerinin 
gücü ile ilahi kudretiyle beni bu beladan kurtardı tedavi etti. Artık 
bende bu hastalıktan eser kalmadı. Defalarca "USG" de muayene 
oldum, sanki bende böyle bir hastalık olmamıştı. Bu herkese 
inanılmaz gözükebilir. Ama bu gerçekti, anlaşılamaz bir gerçekti. 
O, insan evladının kurtarıcısıdır.  
Ben bunun için Zarife hanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 
 
 
 
 
 

Mirzeyeva Halide,  
Bakü 
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ONUN YAŞAMASI MİLYONLARIN YAŞAMASI  
DEMEKTİR 

 
Ben mucizevi insanlar hakkında duymuştum, ama görmedim. Böyle 

mucizevi insanlardan biri de Zarife Mayılova’dır. Onun mucizesine bizim 
aile de tanık oldu, ablam Elmas hanımın sol göğsünde tümör hastalığı 
belirlenmişti hepimiz çok zor günler yaşıyorduk, başvurmadığı doktor 
kalmamıştı, ameliyat edilmesinin gerekli olduğu bildiriliyordu. Ablama 
komşusu, Zarife Hanım hakkında bilgi vermişti. O da aynı adrese yöneldi. 
Zarife hanım doktorların söylediği teşhisi doğrulayıp, ablamı tedaviye 
aldılar. Üç seanstan sonra ablam iyileşiyor. Böylece onun mucizesini 
bildikten sonra yalnızca ona başvuruyoruz. Ben bir gün uykudan kalkınca 
ayağımın ağrısını hissettim. Önce çok da dikkatle bakmadım, birkaç güne 
artık ayağımı yere basamıyordum. Ayağımda yumurta kadar bir şiş vardı, 
şiş kıpkırmızı olmuştu. Eşimin ısrarıyla ablama telefon ederek, ona 
ayağımda olan tümörü anlattım. O, ertelemeden bizi Zarife hanımın yanına 
getirdi. Muayene ederek bir hayli düşündü, sonra inşallah, nefesim 
yardımcı olur, diyerek el sürdü. Birkaç gün sonra artık şiş geçmeye başladı. 
Böylece bir haftaya tümör yok oldu. O günden ne sorunlarımız olsa, 
yalnızca ona başvuruyoruz. Bizim akrabalarımızdan çoğunu Zarife Hanım 
tedavi etti, herkes şifa buldu. Bu kesin olgulardır. Tanrı bu hanımın ömrünü 
uzun etsin. Onun yaşaması milyonlarca insanın yaşaması demektir. 
 
 
 
 
 
 

Sevda Umudova, Bakü şehri 
 

,Garadağ ilçesi 
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İLAHİ KUDRETE SAHİP İNSAN 
 
 
 

Ben aslen Lenkeran ilindenim, şu anda Bakü şehrinde yaşıyorum, 
öğrenciyim.  

Hastalığım süt bezlerimdeydi. Bu hastalığa göre Lenkeran merkezi 
kontrol hastanede teşhis konuldu fıbroz-kistos mastopatiyanın 
belirtileri.  

Hayli tedavi aldım, ama iyileşmedim. Sonra 5 numaralı doğum 
evinde aynı teşhisle fibroz-kistoz mastopatiya ile tedavi aldım, 
iyileşmedim. Sonra 3 defa Milli Onkolojide yine aynı teşhis doğrulansa 
da, tedavinin hiçbir sonucu olmadı.  

Bundan sonra Moskova kentinde Mamoloji merkezinde tedavi 
aldım, orada da iyileşmedim. Artık iyileşeceğime dair umudum 
kalmamıştı, kendi içime kapanıp derdimle yaşamaya başlamıştım. Bir 
insanın yarına inancı olmazsa nasıl yaşarsa o şekilde Buna yaşamak 
denirse 
 

Bir gün halamlara gittim, teyzem bana Zarife hanımı anlattı, onun 
nasıl İlahi bir güce sahip olduğunu ve Zarife hanımın fotoğrafı olan 
gazeteyi bana gösterdi. Onun resmini gazetede görünce, nedense, içimde 
güven oluştu ve kalbimle de dedim ki, beni bu kadın iyileştirecek. 
Böylece, annemle birlikte Zarife hanımın yanına gittim. Bana Moskova 
kentinde söylendiği teşhisi koymadı, yani mastopati demedi. Zarife 
hanım sağ taraftaki bezlerinde " düğüm var", dedi. Gerçekten de yaptı. 
Zarife hanım uzun süre doktorların tedavi edemediği hastalığı iyileştirdi. 
3 seansta ben artık düğümlerin olmadığını hissettim. Bu hastalığa 
yüzünden çok sıkıntı çekmiştim. Zarife hanım beni bu acılardan 
kurtardı. Onun şifalı elleri sayesinde ağrılardan kurtuldum.  

Allah Zarife hanıma uzun ömür versin. O, insanları şifalı elleriyle 
iyileştirsin. 
 
 
 
 

Ağayeva Vüsale Kamil kızı,  
Pedagoji Üniversitesi öğrencisi 
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SON ANDA KARŞIMA ÇIKAN UMUDUM 
 

2001- yılında Moskova kentinde 83 no'lu Klinik hastanede Doktor 
Qorbukov tarafından bana fibroz kistoz mastopati teşhisi konuldu. Bir 
buçuk sene aynı hastanede aralıksız tedaviye gittim. Tedavi edildiği 
sırada ağrılarım olmuyordu, ama tedaviyi durdurunca ağrılar yine 
başlıyordu. Bu tedaviyle birkaç yıl zor olsa da yaşadım.  

2004 yılında Cumhuriyet Hastanesi'nde "USG" ile muayene oldum. 
Muayeneden sonra doktorlar mememden tümörlerin cerrahi ameliyatı 
ile kesilip kaldırılmasına karar verdiler. 1 ay sonra ameliyat olacağımı 
kabul ettim.  

Tesadüf sonucu Zarife Hanım hakkında duymuştum ve 2004 yılı 6 
martta da Zarife hanımın kabulünde gittim. Zarife hanım beni 
iyileştireceğine söz verdi, böylece 3 günlük tedaviden sonra ağrılar ve 
tümörler sanki hiç olmamıştı. Ayların yılların ağrı-acısına 3 gün içinde 
son verdi. Uykusuz gecelerim sona erdi, o benim son anımda karşıma 
çıkan umudum oldu. Tanrı onu korusun. 
 

Osmanova Gülnaz Muharrem qızı,  
Kürdemir ili 
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ŞÜKÜR ALLAH`IN BÜYÜKLÜĞÜNE 
 
 5 yıl göğsümdeki kistten sıkıntı çektim. Defalarca kaç kur 
tedaviler alsam da hiçbir katkısı olmamıştı. Tesadüfen iş arkadaşım 
kendi akrabasını Zarife Hanım tarafından tedavi edilerek 
iyileştiğini bana anlattı ve Zarife hanımın yanına gitmemi tavsiye 
etti.  
Bundan sonra 3 gün boyunca Zarife hanımın tedavi seansı kabul 

ettim. Elin altında açıkça hissedilen kist gerçekten yok oldu. Ben 
Zarife hanımın ellerinde şifa olduğunun şahidi oldum. Allah'ın 
mucizeleri çoktur. Bu mucizelerden biri de bugün bizlerin 
arasındadır. Onu tanımak bile, Allah'ın kullarına lütfu. Onun tedavi 
ettiği çaresiz dertlere son vermesi mucize değil? Bu hanımın 
mucizelerinden ne kadar yazılırsa, sonu görünmez, bitmez. O, nadir 
bir hükümdardır. Ben Zarife hanıma derin teşekkürlerimi 
sunuyorum.  
Şükür Allah'ın büyüklüğüne! Şükür Zarife hanımın varlığına! 

 
Rena Süleymanova, Yeni  

Güneşli kasabası. 
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ŞİFALI ELLERİN SAHİBİ 

 
2013 yılının şubat ayında sinemde ağrılar hissettim. Başvurmadığım 

yer kalmamıştı. Nereye gittim, ne kadar tedavi oldumsa de, hiçbir 
yardımı olmadı. Aksine ağrılar gittikçe şiddetleniyordu. İlaç kabul 
etmekten yorulmuştum. Artık ne yapacağımı kime başvuracağımı 
bilmiyordum. İçimde endişeden başka, psikolojik gerilim geçiriyordum. 
Kollarımda uyuşmalar oluyor, sinirlerim geriliyordu. 
 

 
Bir gün annem "Röntgen kadın" Zarife hanım hakkında bilgi 

aldığını ve onun yanına gitmemi önerdi. Onun birkaç ağır hastalıkları 
tedavisi konusunda bana bilgi verdi. Ben de yöneldim Zarife hanımın 
ocağına. Sıra bana ulaştığında içimde bir gerginlik vardı. Ama Zarife 
hanımın oturduğu odaya girince, kendimi çok huzurlu hissettim. Beni 
karanlık bir odada muayene etti ve tedavi edeceğini bildirdi. Hanım 
benim tedavime başladı. Tedaviden sonra Zarife hanım beni tekrar 
muayene etti ve hiçbir endişeye neden olmadığını söyledi. Şu anda da 
kendimi çok rahat hissediyorum. Ben Zarife hanıma derin şükranlarımı 
sunuyorum. Zarife Mayılovaya sağlık ve şifalı ellerine kuvvet 
diliyorum. Hayatta can sağlığından önemli bir şey yok. 
 
 
 

Leyla  Serdar kızı Nezerova,  
Bakü şehri Surahanı ilçesi 
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SÜT BEZİMDEKİ TÜMÖR VE  
DÜĞÜMLER ÜÇ SEANSTA YOK OLDU 

 
42 yaşındayım. Sağlığımla ilgili bir sorun yaşayacağım hiç aklıma 

gelmezdi. 2008 yılında süt bezi tümörü oluştu. Kollarım karıncalandı, 
sinirleniyordum. Göğsümde sancılar, ağrılar oluyordu. Eşim İsmail beni 
hastaneye götürdü. Tedavi yazdılar. İlaç, iğnenin hiçbir etkisi olmadı. 
Bu kez Cumhuriyet Onkoloji hastanesine gittik. Orada doktorlar dediler 
ki, mutlaka cerrahi ameliyatı gerekir. Ben razı olmadım. Doktor tedavi 
yazdı. Kabul ettim, ama etkisi olmadı. Yaşlı kadınlardan duyduk ki, 
eğer çocuk olursa, süt bezlerindeki tümörler, düğümler yok olacaktır. 
Süt bezim tedavi edilerek arka arkaya iki çocuğum oldu. Onlara anne 
sütü verdim, yine düğümler gitmedi. Çok acılar yaşadım. Daha 
tahammülüm kalmamıştı. Tekrar doktora kontrole gittim. Röntgen 
sonuçları kötüydü. Şiş ve düğümler daha da büyümüştü. 2013 yılının 
ilkbaharında zorunda kalıp İran İslam Cumhuriyetine gittik. Orda da 
aynı cevabı aldık. Aniden süt bezlerimi kesip alırlar diye çok 
korkuyordum. Bakü'ye döndük. Ünlü bir cerrah bulup yeniden tüm 
analizlerden geçtim. Cerrahi ameliyatına iki gün kala öğrencim Elmin`in 
annesi Sevda hanımla bu konu hakkında sohbet sırasında söyledi ki, ben 
de bu sorunla karşılaşmıştım. Bakü'de röntgen kadın Zarife Hanım var, 
sen ona başvur, sonucunu göreceksin. Ben de senin gibiydim. Hiçbir 
ilaç kullanmadan bu tümörlerden özgür oldum. Ben inandım ve Zarife 
hanımın kabulüne geldim. Karanlıkta beni röntgen etti dedi: Bu sende 
çok önceden oluşmuş. Süt bezinden iğneyle sıvı almışlar. 
 

Doğru söylüyordu, sıvı alıp ezdiler, sonuç bu oldu ki, iyi huyluydu 
korkusu yoktu. Ben tedavilerim, ağrılarım konuda hiçbir şey 
söylemedim. Kendisi her şeyi bana bildirdi. Şaşkınlık içinde kaldım. Üç 
gün arka arkaya seanslarına gittim. On gün sonra süt bezlerimde şiş ve 
düğümler kayboldu.  

Beni Zarife hanımın adresine gönderen veli Sevda hanıma sağ 
olsun diyorum, benim böyle bir mucize sahibini tanımama neden oldu. 
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Ben önceleri kadın hastalığından ameliyat oldum. Diyorum keşke o 
zaman Zarife Hanım hakkında duysak. Nereye gittiysem on günün 
içinde 6 yıllık ağrıma son veren röntgen kadın Zarife Hanımı 
anlatıyorum. Bilmiyorum onun hakkında hangi sözleri söyleyeyim 
ki, kalbim huzur bulsun. Boğazımda guatr var. Ablam Şehla, kadın 
hastalığından acı çekiyordu. Yine Zarife hanımın şifalı ellerine 
ihtiyacımız oldu. İnanıyorum ki, Zarife hanım bizi bu acılardan 
kurtaracak. Ben Zarife hanımın önünde saygıyla eğiliyorum. Çünkü 
o, bir öğretmen hayatını da böylece karşılıksız kurtardı. 
 
Allah onun ömrünü uzun etsin ki, bizim şifa payımız çok olsun. 

 
 
 

 
Aliyeva Sevda, Bakü  

Nesimi ilçesi 
 

 
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, ZARİFE HANIM 

 
Kaç yıldır, süt bezinde olan tümörlerden acı çekiyordum. Doktorlar 
bana yayılmış mastopati, süt bezi fibroadenoması teşhisini tayin 
etmişlerdi. Birçok doktor ve hastaneleri dolaşsam da, hep aynı 
öğüdü veriyorlardı, tek yolu ameliyat. Ben ise korktuğum için 
operasyona gitmiyordum. Yakın akrabalardan biri bana Zarife 
hanımı tavsiye etti. Zarife hanımın kabulüne gittim. Onun  
çizgilerini kabul ettikten sonra kendimi hafiflemiş hissettim. Ben 
ömrüm boyunca gökte Allah'a, yerde Zarife hanıma minnettar 
olacağım. Allah onu korusun, onun şifalı elleri var olsun! Ona tek 
olan Allah'tan uzun ömür, can sağlığı diliyorum. Şifalı elleri dert 
görmesin. O, kendi şifalı elleriyle hep hastalara şifa verip, onları 
sevindirsin.  

Çok teşekkür ederim, Zarife hanım! 
 

Hüseynova Vefa,  
Maştağa kas. 
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DERDİMİN DERMANI ZARİFE HANIMDA... 
 

Hastalandığımızda, bir şeyleri bahane ediyoruz. Büyük ihtimalle, 
soğuktan, ağır işten veya bir yemekten oldu diyoruz. Ama en iyisini 
doktorlar, tabipler, lokmanlar biliyor. Mesele şu ki, önemli olan karşına 
iyisi, bilgilisi çıkmalı.  

Ansızın göğsümde ağrılar başladı. Önce önemsemedim, dedim 
soğuk almışımdır. Sonra gördüm ki ağrılar artıyor. Hekime müracaat 
ettim. 
 

Genç bir kadına süt bezlerinin ikisinin de kesilmek tehlikesinin 
olduğunu söylerken o neler hisseder? Ben o heyecanı, o korkuyu 
yaşadım. Cerrahi operasyona nasıl gitmezdim? Çaresiz kaldığım zaman 
yakınlarım bana bir adres verdiler. Israr ettiler, inandırdılar ki, oraya 
gidersen kurtulacaksın. İyi ki gittim.  

Bakü'de faaliyet gösteren Zarife Mayılova’nın kabulünde olmak 
hayatımı değiştirdi. Ben hastalığım konusunda ona hiçbir şey 
söylemeden karanlık odada elbisenin üstünden bana baktı, derdimi 
söyledi. Hayretler içinde kaldım. "Genç kadınsın, süt bezlerini niye 
ameliyat ettiresin… Rahatsız olma, çaresi var" dedi Zarife hanım.  

Gerçekten de Zarife Hanım derdime çare oldu. Süt bezlerimdeki 
tümörler yok oldu, ben kendimi tam sağlıklı hissediyorum. 
 

Sayın Zarife Mayılova`ya en iyi dileklerimi sunuyorum. Derdimizi 
gören gözleri, bizi yaşatan elleri var olsun diyorum. 
 

Arzu Nağızade, Bakü Şehri 
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İNANIYORDUM, İYİLEŞTİM 
 
 
 

Genç bir kıza korkunç, korkunç hastalık teşhisini söylemek hekimler 
için zor olmasa da, hasta için ölümden beterdi, dehşettir. 25 yaşında 
bekâr bir kızdım, bunu duydum. 
 

Süt bezimde düğümler, şişler vardı. "USG" araştırdım, analizler 
verdim. Cevap kesin oldu: Ancak cerrahi ameliyatı gerekir, dediler. Bir 
süre tedavi aldım. İlacın hiçbir faydası olmadı. Aksine, durumum daha 
da ağırlaştı. Bazıları tavsiye ettiler ki, tedavi için İran'a gitmelisin. 
Herkes bir şey söyledi. İki yol arasında kaldım. Kesin ne karar 
vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir dönemde Bakü'de faaliyet gösteren 
"Röntgen-Kadın" Zarife Mayılova hakkında, onun ağır hastalıkları 
tedavi etmesi konusunda bize bilgi verdiler. Biz de İlahi’nin verdiği bu 
güce inanıp, Zarife hanımın kabulüne gittik.  

Karanlık odada muayene etti, süt bezlerindeki hastalık hakkında 
bilgi veren Zarife hanım, mutlulukla beni tedavi etmeyi taahhüt etti.  

2013 yıl hayatımda bu tür ağrılarla kaldı. Ama sonunda sevindim. 
Üç gündür Zarife hanımın seanslarını kabul ediyorum. 2013 yılının 
ekim ayı çok ağır, çok korkunç hastalığıma çare ayı oldu. Zaten ilk 
günden kendimde hayli değişiklik, hafiflik hissettim. Süt bezi 
tümöründen Zarife hanımın eli ile şifa bulan yüzlerce kadın gibi ben de 
bu beladan kurtardım.  

Ben Zarife hanıma çok inanıyorum. Beni yeniden hayata 
döndürdüğü için Şifa Meleğine minnettarım ona teşekkürlerim 
sonsuzdur. 
 

Aynur Mehemmedova,  
Bakü şehri., Hazar ilçesi 
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HASTALIK TARİHİ SONA ERDİ 
 

Annesinin anlattıklarından: - Oğlum ilçede çalışıyor. Bir gün ansızın 
eve geldi, durumu iyi değildi, rengi kaçmış, ağrılar içinde kıvranıyordu, 
sanki 3 gün önce uğurladığım adam değildi. 
 

Bölgede zor şartlarda doktora gitmiş, o da ilk yardım ederek, 
tedavinin zor olacağını itiraf ederek, mutlaka Bakü'ye gitmeyi uygun 
görmüştü": Yazık olursun, gençsin git kendini iyice muayene ettir, iş 
kaçmıyor" diye oğlumu şehre uğurlarlar. 
 

Zaman kaybetmek olmaz, kanama vardı. Hemen doktora gittik. 
Ultrason muayenesinden geçti ve teşhis konuldu: -idrar kanalının 
üzerinde acayip şekilde gül topu büyüklüğünde tümör bulundu ve 
tavsiye edildi ki, acil ameliyat olsun. Bizi dehşet sardı, ama anlatılanlara 
razı geldik. Operasyon günü atandı. Operasyondan önce ise oğlum 
hastanede yatmalı, analizler vermeli, prosedürleri kabul etmeli, 
hazırlanmalıydı. Pehlivan cüsseli adam gözümün önünde eriyordu. Bu 
kiste neşter vurmak doğru mudur sorusu bizi daha da rahatsız ediyordu. 
Ama ufak bir dikkatsizlik, bilgisizlik genç bir ömrü yarıda bırakabilirdi. 
Böyle şüpheler bizi üzüyordu. Sonunda karara varıldı ki, yıllar boyunca 
tanıdığımız, elinin şifasını, gözlerinin mucizesini gördüğümüz, çeşitli 
teşhisli akrabaları, tanıdıkları, ayrıca 2000 tarihlerinde benim kendimi 
yürek tutmalarımdan iyileştirmiş, Tanrıdan sonra ikinci güçlü mucizevi 
insan Zarife hanıma yöneldik ve iyi ki biz bu adımı seçtik.  

Zarife hanım kendi nurlu gözleriyle oğlumu muayene etti, 
gördüğünü kağıt üstüne çekti. Oğlum fotoğrafı görünce yüzü hayret 
dolu bir ifade aldı. Gayri ihtiyari "USG" de ben bunu görmüştüm dedi. 
 

34 yaşındaki çocuğun bedeni, dudakları titriyordu, ben de ağladım. 
Sevinçle umut karmakarışık, demek ki, Zarife hanım tedavi edecek diye 
düşündük. Bu sırada servi boylu bu güzel hanımın temkinli, sıcak sesi 
duyuldu: "Korkma, Büyük Allah'ın yardımıyla seni iyileştireceğim 
sözleri sanki yanan yüreğimize su serpti".  

Heyecan dolu 3 günlük tedavi, o şifalı ellerin gücü, 10 günlük 
kesinti ve yeniden denetim... Şiş bu müddette 16 
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mm- den 5mm-e kadar küçüldü. Doktorlar gözlerine inanamıyordu, ama 
bir gerçek vardı. Daha 3 günlük tedavi, böylece bizim sıkıntılı 
günlerimize son verdi. Tümör yok oldu. Evet, yok oldu, oğlum iyileşti. 
Bu da Zarife hanımın mucizelerinden biriydi.  
Böylece öncelikle dehşet, ortası şefkat, sonu saadet olan bir hastalık 

hikâyesi sona erdi. Tanrının ruhsatı Zarife hanımın kudretiyle 
merhameti bu sıkıntıdan kolaylıkla kurtulmamıza yardım etti. 
 

Arabov Müşfik Vahid oğlu 
 
 
 
 
 
 

ŞİFA BULDUM 
 

Tam altı yıldır karnımın sağ tarafında, kaburgalarımın altında olan 
tümör beni rahatsız ediyordu. Sayısız hekimlere müracaat ettim ve 
tedavi oldum. Son kez cerrahi ameliyatı tavsiye ettiler. Ben de razı 
oldum. Aynı gün Zarife hanımın mucizelerini duyup, onun 
kabulüne gittim. Onun ilahi gücüne inandım. Zarife hanım benim 
teşhisimi net söyledi. Sağ tarafımda, karaciğerimin üstündeki 
perdede kir birikmişti. 

 
Zarife hanım kendi şifalı elleriyle beni üç kez tedavi etti. Şimdi 

ben kendimi çok iyi hissediyorum. İçimde ne çamur var, ne de acı. 
Zarife hanım, ben Size çok minnettarım. Sizin ve büyük  
Rabbimizin yardımıyla cerrahi ameliyattan kurtuldum. Sizin 
ellerinizden şifa buldum. 

 
Size hep duacıyım, Zarife hanım. 

 
 
 

Nesirova Naide, Bakü şehri,  
Nesimi ilçesi 
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YAŞAM AŞKI,  
SEVİNCİ BENİ HAYATA BAĞLADI 

 
Üşütmüştüm. Birkaç gün öksürdüm. Merkezi Kliniğe geldim.  

Doktor muayenesinden sonra ciddi bir hastalığın olmadığını söyledi. 
Tomografi iyi çıkmıştı. Ama doktor dedi ki, senin karaciğerinde doğuştan 
eğrilik olduğu için, gölge gözüküyor. Bir başka doktora müracaat ettim, 
belki de hastalığın olduğunu söyler diye, fakat sizde ciddi bir şey yok 
dediler. Bunun üzerinden birkaç ay geçti. Bir gün gördüğüm rüya beni 
rahatsız ettiği için Tus adındaki hastaneye gittim. Doktorların söylediğine 
göre, 2 adet 8 mm tümör var. Aynı zamanda karaciğerimde de tümör 
olduğunu bildirdiler. Milli onkolojiye gittim, teşhis doğrulandı. Bana 
kimya terapi kabul etmem gerektiğini söylediler. Göğsümde olan tümörü 
kimya terapiye aldılar. Karaciğerde olan tümörü ise Gümrük hastanesinde 
belli bir yöntemle kimyaterapi yaptılar. Hayatımdan bezmiş bir haldeydim. 
Komşum, Zarife Hanım hakkında bana bilgi verdi ve beni onun kabulüne 
getirdi. Zarife hanım beni röntgen ettikten sonra sinirlendi. Ben ona 
hastalığım hakkında hiçbir şey söylemediğim halde, bende olan hastalığın 
aksine tedavi aldığımı söyledi. Tümör olmadan kimya terapi aldığım için 
de çok sinirlendi. Şimdi ise kendi tedavisini tayin etti. Yaşam aşkı, sevinci 
beni hayata bağladı. Allah onu bizlere çok görmesin. Meme tümörlerini 
tedavi ettiren birçok bayanla görüştüm, Zarife hanımın sayesinde onlar da 
tam iyileşip hayatlarına devam ediyorlar. Her biri kendisine minnettardır. 
 
 
 
 

Mensimova Tahire Bakü şehri,  
Lökbatan kasabası. 
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UMUTLA AÇILAN SABAH 
 

Hayatta tatlı nimetler çoktur. Acaba anne kadar tatlı ne olabilir. 
Bizleri dünyaya getiren, 9 ay karnında severek taşıyan, ağrı-acı ile 
dünya ışığına göz açtıran anne. Onun için neleri feda etsek azdır. 
Hayatımızı böyle verirsek, yine annenin bizler için ettiğininin karşılığı 
hiçbir şey ile değişilmezdir. Annem hastalanmıştı. Çok ciddi bir 
hastalıkla karşılaşmıştı. Tümör hastalığının zararlarını, sonunu hepimiz 
biliyoruz. Onun derdine çare bulamıyorduk. Artık umudumuz her 
yerden kesilmişti. Bir gün sabah güneşi yüzümüze umutla açıldı.  

Annemi, teyzemin kızı Zarife hanımın yanına getirdi. Bayan 
bakarak doktorun söylediği gibi, midesinde tümör var dedi ve 6 ay-1 yıl 
sürer ya da sürmez hayatını yaşamasını tavsiye etti. Ama benim 
gözyaşlarım ve yalvarışlarım karşısında aciz kalan Zarife hanım onu 
tedaviye aldı. 2 seanstan sonra annemi kucaklayıp, git anne, seni 
ruhsat`ım kurtardı. Doktor 6 ay-1 yıl demişti, ben Allah'ın rızası ile 
bana zor da gelse, senin ömrünü uzattım, dedi. O günden bugüne annem 
9 yıl yaşadı. Ben Sizin o mucizevi ellerinizden öpüyor ve diyorum ki, 
Allah Sizi korusun, Âmin! 
 

Alekberov Metleb Bayram oğlu,  
Ağcabedi il Karadolag köyü 
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ONU TANIMA MUTLULUĞU 
 

Ben aile kurduktan sonra 4 defa yarım hamilelik geçirdim. Her 
defasında karnımda çocuğum öldü ben yaşamak istemiyordum. Artık 
psikolojik bunalımlar geçiriyordum. Sonunda arkadaşım beni Zarife 
hanımın yanına getirdi. Zarife hanım bakan gibi başını salladı, ama 
benim gözyaşlarımı gördüğünde dayanamadı. Onun için sıkıntılı 
olduğunu söyledi ve tedaviye aldı. Şunu da kaydetti, bu benim ilk ve 
son çocuğum olacak. Rahminde kist var dedi. Ama yardım etme sözü 
verdi. Böylece 7 aya kadar her ay 3 gün kabule geldim. Hanım son 7. 
ayında dedi ki, sen bebeğini sezaryen ile doğur 9. Ayı bekleme ve adını 
Medine koy. Kendisi de çok dua etti. Ameliyat oldum. Kızım oldu, 
doğum evinin hekimi ve onkoloji merkezinin doktoru ben ayıldıktan 
sonra şaşkınlıkla bir mucize olduğunu söylediler. Nitekim onlar mecbur 
kalıp, bütün rahmimi almışlardı. Çünkü orada çok büyük tümör, hatta 
bebekten büyük ve bebeğimin yeşil suyun içinde olduğunu ve bu suda 
onun yaşamasının mucize olduğunu bana söylediler. Ben de dedim ki, 
bu, Zarife hanımın harikasıdır. O günden beri tek kızım Medine ile 
mutluyum! Bana anne olma hissini yaşatan Zarife hanıma minnettarım. 
Onu tanımak mutluluğunu Allah herkese nasip etmez. 
 

Dadaşova Melahet Mikayıl kızı,  
Sumgayıt şehri 
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"GÜNÜN HABERLERİ" GAZETESİNE VE  

ZARİFE HANIMA MİNNETTARIM 
 

İçimde, sağ kısmımda malign olduğunu öğrendiğim zaman çok 
üzüldüm. 1 aralık 1994 yılında bana ameliyat yapıldı. 15 gün acil 
serviste kaldıktan sonra Cumhuriyet Onkoloji hastanesine gönderildim. 
Bir buçuk ay boyunca orada kimyasal tedavi gördüm. Bundan sonra 
saçlarım hızla dökülmeye başladı. Ayda bir kez makine imtihanına 
gidiyordum. Yarım yıl sonra saçlarım yeniden çıktı. Bir yıldan fazla 
zaman geçmişti. "USG" den geçerken tekrar belli oldu ki, sağ tarafta 
malign yeniden meydana geldi. Düşünce içinde eve döndüm. Bir kez 
daha umutlarım altüst olmuştu. "Günün haberleri" gazetesini elime alıp 
düşüncelerimi dağıtmak istedim. Dikkatimi çeken makale üzerinde 
durdum. Gazetede Zarife Hanım hakkında bilgi verilmişti. Onun "İlahi 
kudretinden" bahsediliyordu. Yüreğimde umut ışığı yandı. 
 

6 mayıs 1996 yılında ben Zarife hanımın kabulüne geldim. Bir- iki 
saniye içinde tanımı net söyledi, beni iyileştireceğine söz verdi. Üç gün 
boyunca Zarife hanımın yanında oldum. Yaptığı tedavi etkisini çok 
çabuk gösterdi. Moralim bir hayli yükseldi, yüzümün rengi duruldu. 
Artık yediğimi çıkarmıyordu. On gün geçtikten sonra Zarife Hanım beni 
muayenesinden (iç röntgen yeteneği olan gözlerinden) geçirdi. Benim 
tamamen iyileştiğimi ve tekrar tedaviye hiçbir ihtiyaç duymadığını 
söyledi. Kuşkularımı yok etmek için tekrar "USG" den geçmemi istedi. 
"USG" sağlığımı tasdik ettikten sonra bu mucizeye hayran kaldım. 
Zarife hanıma olan sevgilerimi ve şükranlarımı hiçbir kelimeyle ifade 
edemiyorum. O, vazgeçilmez insan olmakla beraber, benzeri 
görülmeyen güce sahip bir hazinedir. Bu hazineyi kaybetmeyelim. 
 

Zarifeseverlerden biri 
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O, BANA ŞİFA VERDİ 
 

Karın boşluğunda yaşanan şiddetli ağrılardan acı çekiyordum. 
"USG" den geçtim. Belli oldu ki, karın boşluğumda türeme ödem 
oluşmuştur.  
Doktorlar tedavi etmeyi ya da cerrahi ameliyatı yapmayı önerdiler. 
Yaklaşık 6 ay önce gazetede Zarife Hanım hakkında okuduğum yazıları 
hatırlayıp, ona müracaat etme kararı aldım. İş arkadaşlarımdan birkaçı 
onun yanında olmuş, tedavi almışlardı.  

Zarife hanım beni hoşgörüyle karşılayıp güler yüzle tıp sektöründe 
mi çalışıyorsun diye sordu?  

Doğrusu, hayretten donup kaldım. Pna bu konuda hiçbir şey 
söylememiştim. İlk tedavisi etkili oldu, ben kendimi çok iyi hissettim. 3 
tedavide ise tamamen iyileştiğimi hissettim.  

İlginçtir, Zarife hanıma müracaat eden hastaların %100’ü %97s'i 
tedavi olarak gidiyor. Müşahede ettim ki, Zarife hanımın hastası 
iyileştiğinde ne kadar seviniyor. En önemlisi şudur ki, Zarife hanım 
bunları temenni aşkına etmiyor. Hastanın iyileşmesinden adeta manevi 
zevk kalıyor.  

Zarife hanım halkımızın şifalı yeteneğe sahip şerefli kızıdır. O bana 
şifa verdi, ömrüm boyunca ona minnettar olacağım. 
 

Şafak İskenderova, Travmatoloji  
enstütü, Tıp çalışanı 
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SÖYLEDİĞİ GİBİ OLDU 
 

Şiddetli baş ağrılarım vardı. Komşumuz beni 1 numaralı klinik 
hastasine getirdi. Doktor bana tedavi yazdı. Birkaç gün ilaçları kabul 
ettim. Tedavi almama rağmen hiçbir şey bana yardım etmiyordu, ağrılar 
günden güne şiddetleniyordu. İlaçların bana hiç katkısı olmadı. Benim 
ağrılarım o kadar şiddetliydi ki, kardeşim Şerif beni Cumhuriyet 
Nevroloji şubesine götürdü. Orda da muayene edildikten sonra doktor 
beni Tanı Merkezine gönderdi. Onlar da muayene ettikten sonra beni 
nöroloji hastanesine gönderdiler, tomografiden geçtikten sonra profesör 
tomografiye bakarak dedi ki: "Başınızda tümör var, tümörün içerisinde 
ne olduğunu söyleyemeyiz. Bu sadece cerrahi operasyon sırasında 
alınacak analizin cevabından sonra bilinecek". Karar veremedikleri için 
cerrahi operasyona gitmedim. Eve döndük, iki ay böylece kaldım. 
Durumum günden güne ağırlaşıyordu. Artık son birkaç gün, ağzıma bir 
yudum su dahi alamıyordum. Bir gün kızımın eşi bize gelerek dedi ki: 
"Halamın kızı Zarife hanım adlı kadının yanında tedavi gördü. Şifası 
olmayanlar bile, onun yanında şifa buluyorlar". Böylece beni Zarife 
hanımın yanına getirdiler. O bizi kabul etti. Başımda tümör olduğunu, 
tümörün içerisinde sıvı olduğunu söyledi. Ve gülümseyerek, korkma her 
şey iyi olacak, görüyorum ki, uykuya hasretsin, ikinci seanstan sonra 
rahat uyursun, diyerek elini sırtıma çekti. Dediği gibi de oldu. İkinci 
seanstan sonra ağrılarım azaldı ve tatlı rüyanın ne olduğunu gerçekten 
onda buldum. İki ay içinde 20 kg'dan fazla zayıflamıştım. Tedavi 
aldıkça kaybettiğim kilo bile, restore ediliyordu. Böylece bir ay içinde 
kabul ettiğim 6 seans beni hayata döndürdü. Bugün ise beni tanıyanların 
birçoklarına yaşamam mucize gibi görünüyor. Ama bu gerçekti ben 
yaşıyorum Zarife hanımın şifalı elleri sayesinde. 
 
 
 
 
 
 
 

Baxşıyev Rza, Bakü şehri,  
Yasamal ilçesi 
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SON UMUTLARLA ONUN YANINA GELDİM 
 

İşte halim kötü oldu, eve geldikten sonra durumum daha da zorlaştı. 
Eşim acil yardım çağırdı, beni 4 numaralı klinik hastaneye götürdüler. 
Muayene ettikleri gibi yoğun bakıma götürdüler. Bir ay yoğun bakımda 
uyudum. Anlatılanlara göre, durumum o kadar kötü oldu ki, kendime 
gelemedim. Beni Tus adındaki hastaneye getirdiler. Muayene edildikten ve 
röntgen tomografi sonrası doktorlar başımda tümör olduğunu söylediler.  
Umudumuz her yerden kesildi. Günden güne durumum daha da 
ağırlaşıyordu. Ailemin gözünün yaşlı kalması beni daha da üzdü. Tüm 
hastalıklara çare olabilen Zarife hanımı duydum. Son umutlarla onun 
yanına gittim. Muayene ettikten sonra beni iyileştireceğine söz verdi ve 
tedavi etti. Ben tamamen iyileştim, ailemin gözyaşları kurumuştu.  
Ömrümün sonuna kadar ben ve ailem Zarife hanıma teşekkür ediyoruz. 
 
 
 

Ağayev Cİhangir 
 
 
 

TANRI ONU KORUSUN 
 

Sabuncu ilçe Hastanesi'nde tedavi görüyordum. Çünkü bana 
rahmimde yumurta büyüklüğünde ödem olduğunu bildirmişlerdir.  

Zarife hanımın kabulünde oldum Röntgen edildikten sonra belli 
oldu ki, hiçbir tümör yoktu. Genellikle rahmimle ilgili hiçbir tedaviye 
ihtiyacım yok. 
 

Zarife hanıma müracaat etmemiş olsaydım, Allah bilir beni 
gereksiz yere ne kadar tedavi edeceklerdi. Tanrı bu kadını korusun. 
 
 
 

Ahmedova Şekernaz Mirabbas kızı  
Gobustan kasabası 
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KÖTÜ HASTALIKTAN KURTARDI 

 
Oğlum E.Gadirov 7 yaşında. Ansızın onun çenesinden sağ tarafta 

tümör oluştu. Oğlumun ameliyatı yapıldı. 3 ay sonra yine tekrar 
tedaviler yapıldı.  

Tedaviler, ışın, iğneler, hiçbir etki göstermedi. Yeniden aynı ödem 
oluştu. Kemik ise aksine gelişti.  

Çocuğumu Zarife hanımın yanına götürdüm. Zarife hanım, ben 
hiçbir şey söylemediğim halde, oğlumun yüzünde ameliyat yapıldığını, 
üç ay sonra hastalığın yeniden oluşumu için yeni tedavi yapıldığını 
söylerken, hayretten donup kaldım. Zarife hanım beni ve oğlumu 
sakinleştirerek tedaviye başladı. Toplam üç seanstan sonra evladımın 
tümörü çekilip yok oldu ve yüzünde sadece cerrahi ameliyatı sırasında 
kalan iz gözüküyordu. 
 

Zarife hanım çocukları çok seviyor. Oğlumu da karşılıksız tedavi 
edip ailemize döndürdü. Böyle bir gerçeği reddetmek olur mu? Ben 
onun önünde diz çöksem bile azdır. Onun amellerini bilip hayran 
olmamak mümkün değil. Ömrümüz boyunca ona minnettarız. O, 
yavrumu acımasız hastalıktan kurtardı. 
 

Mehman Gedirov,  
Şemkir ili 
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ÖNCE ALLAHA SONRA SİZE MİNNETTARIM  
ZARİFE HANIM 

 
Bir yıl önce yaşama şansım az olduğu halde, şimdi Allah'ın kudreti, 

Sizin şifalı elleriniz sayesinde hayatımın gelecek günleri için dilekler, 
hayaller kurabiliyorum. 
 

Yaşamla ölüm arasında kaldığım zaman bir tesadüf sonucu 
hastalığımdan haberdar olan bir sayın dost, beni Sizin varlığınızdan 
haberdar edip, Sizin görüşünüze getirdi. Bu o zaman gerçekleşmiştir ki, 
doktorlar bana kimya tedavisi tayin etmişlerdi. Ama beni bilinmeyen bir 
ilahi güç bu tedaviden uzaklaştırmıştı. Zarife hanımın kabulüne gittikten 
sonra doktorların koydukları "şiş" teşhisini doğrulandı. Biraz 
düşündükten sonra bana "Korkma, ben seni iyileştireceğim" dedi. Söz 
verdiği gibi de oldu. 
 

Allah Sizden razı olsun, Zarife hanım. Uzun ömür sürün. Uzun 
ömür sürün ki benim gibi hastalıktan etkilenen insanlara şifa, ailelerine 
sevinç armağan edin. Allah sizi korusun! Büyük saygı ve sevgiyle Size 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
 

Raisa hanım, Bakü şehri,  
Yasamal ilçesi. 
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SAYISIZ İYİLİKLER 
 

Kendi hastalığımı 18 yıl önce öğrendim. Bende tümör vardı. 
Doktorlar o zaman dediler ki, tedavi hiçbir sonuç vermeyecek, cerrahi 
ameliyatı gerekiyor. Ama ben kabul etmedim. Birkaç gün önce Zarife 
Hanım hakkında, onun harika gücü hakkında duydum. Onun kabulüne 
gittim.  

Işığı kapat, elini ağrıyan yerin üstüne koy, dedi, Zarife hanım işe 
başladı. 18 yıl önce doktorun kabulünde bulunduğunda o sana tümörün 
hangi boyutta olduğunu söylemişti?  

Hayır.  
Yalan söylüyorsun. Doktor sana demişti ki, sende olan tümör 

büyüktü. Eve git, yarın gelirsin.  
Ertesi gün bana dedi ki:  
Bana ruhsat verildi, seni iyileştireceğim.  
Zarife hanım toplam üç seans tedavi yaptı, tümörün hiçbir izi bile 

kalmadı. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, rahat geziyorum, 
görüyorum. 54 yaşındayım, sanki yeniden doğdum.  

Uykusuzluk ve baş dönmesinden etkilenen Sabir Gafarov’un 
söylediklerinden:  

Zarife hanımı radyodaki programdan duydum. Zarife hanımın 
kabulüne kadar uzun süre boyunca doktorları gezdim, onlar bana kesin 
teşhis koyamadılar. Dediler ki, ciddi hiçbir hastalık yoktur. Vücudumun 
sol tarafı kurumuştu. Uykusuzluk ve baş dönmesinden aşırı acı 
çekiyordum. Neredeyse çok zorlukla duruyordum. Zarife hanım bakıp 
dedi ki, böbreklerinde taş, ayaklarında da tuz var. Omuzlarımı 
ovuşturdu, birkaç kez yumrukla sırtımdan vurdu. Toplam  
3 seanstan geçtim ve birinci seanstan sonra ilk kez sessizce uykuya 
daldım. Zarife hanım dedi ki, bir ay sonra tamamen sağlam adam 
olacaksın. Tedavinin hakkı konusunda ise hiçbir şey söylemedi. Ona 
engel olmazlarsa o çok kişiye yardım edebilir. Ediyor da, karşılık 
beklemeden yaptığı iyiliklerin sayısı belli değildir. 
 
 
 

Sona Memmedova 
 

 
294 



 
 
 
 

CAN BOĞAZDAN GEÇER 
 

Muhtemelen bu atasözünü çoğunuz biliyorsunuz. Gerçekten de 
öyledir. İnsan yemezse, içmezse yorgunluktan düşer, zayıflar, çeşitli 
hastalıklara duçar olur. 

Çocukluk zamanı, gençlik yıllarında yaşlı insanlardan duyduğum 
"canınızın kıymetini bilin, kendinizi hastalıktan koruyun" sözlerine pek 
önem vermiyordum. Gerçekten sağlığımızın değerini hastalandığımızda 
biliyoruz. O da bazen geç oluyor. Nitekim kendimize bakmayı 
bilmeliyiz. 
 
 

Ben ağır hastalandığımda anladım ki, hayat, yaşamak gerçekten de 
güzeldir.  

Boğazımda oluşan tümörler bana çok acı veriyordu. Konuşmak, 
yemek, içmek zorlaştı.  

Çok doktorlara, çok hastanelere yöneldim. Her biri farklı bir tedavi 
verdi. Ne kadar tedavi alsam da sonucu olmadı. Hekim tavsiye etti ki, 
ameliyat ol, görelim bakalım ne oluyor. 

Onun böyle belirsiz fikrine inanmadım. Bacım beni İlahi vergili 
"röntgen kadın" Zarife Mayılova’nın yanına götürdü.  

Bir hafta içinde iyiye doğru hayli ilerlemenin farkına vardım. 20 
günün içinde üç seansta, ilaçsız, cerrahi ameliyatı olmadan bu beladan 
kurtulmuş oldum. Şimdi sanki yeniden doğdum. Önceki röntgen 
belgelerini ve Zarife hanımın seanslarından sonra çıkardığımız röntgen 
belgelerini kime, hangi hekime gösterdiysem şaşkınlık içinde kaldılar.  

Ben ailemizin ve kendi adıma sayın Zarife Hanıma "çok teşekkür 
ederim!" diyorum ve şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü benim gibi 
yüzlerce, binlerce iyileşmez hastalığa duçar olan insanları gözlerinin 
nuruyla, ellerinin şifasıyla hayata döndürüyor. 
 

Hastalara her zaman sevinç armağan eden Zarife Hanımın kendisi 
de hep sevinç içinde kalsın! 
 

 
Gülnaz Namazaliyeva 
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O, ASRIN MUCİZESİDİR 
 
 

20 yıllık hastalığımdan iki ayda tedavi oldum.  
1989 yılından kadın hastalığından acı çekiyorum. Birçok doktora 

gittim, cihazlardan çıktım. Bende fibrom, fonksiyon bozukluğu veya 
miyom gibi hastalıklar mevcut olduğunu söylemişlerdi.  

21 yıldır tedavi görüyordum. Uzun süreler doktor kontrolü altında 
oluyordum. Ama hiçbir faydası olmamıştı. Aksine, bir yıldır bende yeni 
bir hastalık rahmimde ektrometriya, yani matkanın kalınlaşması 
oluyordu. Bir yıl içinde iki defa her altı ayda bir tedavi oldum. Yani 
beni kontrol ettiler ve dediler ki, mutlaka cerrahi ameliyat edilmelidir ve 
rahim alınmalıdır.  

Aksi takdirde hastalık kansere dönüşecek.  
Karın bölgesinde şiddetli ağrılarım vardı. Ağrılarım dayanılmazdı. 

Umudum yoktu. Gece-gündüz Allah'tan yardım diliyordum. Allah'a 
yalvarıyordum bana yardım etsin. Komşumuzun kızı beni bu durumda 
görünce, Zarife adlı bir hanımın eli ile tedavi ettiğini söyledi. Dedi ki, 
zaten operasyona gidiyorsun, o kadar hekimlerden geçtin, cihazlardan  
çıktın, bırakın Zarife hanım da sana baksın son bir şans gibi. Eğer seni 
iyileştirmeye söz vermezse, gidip ameliyat olursun. O, Allah tarafından 
vergidir. El ile tedavi ediyor, hem de iç organları röntgen gibi gözleriyle 
görüyor.  

2010 Ocak 17'de Zarife hanımın yanma gittim. Beni inceledikten 
sonra iyileştireceğine onay vererek, tedaviye başladı. Tedavinin ikinci 
seansında beni artık ameliyata ihtiyaç olmadığını, 3 seanstan sonra ise 
tamamen iyileşeceğimi söyledi.  

Böyle bir mucize yaşandı. Kulaklarıma inanamadım. Sevincimden 
konuşamıyordum. Bu, yüzyılın mucizesi. Gerçekten de mucize 
yaşanmıştı. 21 yıl boyunca doktorların bilmediklerini o, az bir sürede 1-
2 gün boyunca bildi. Beni iyileştirdi. Ben cerrahi operasyonuna 
hazırlanıyordum. Eğer Zarife hanımın şifalı elleri olmasaydı! 
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Allah onun ellerine kuvvet versin! Azerbaycan halkına çok görmesin! 
Allah'tan kendisine sağlık ve uzun ömür, aile mutluluğu ve işinde  

başarılar diliyorum! 
 

Zarife hanım Sizin şifalı ellerinizden öpüyorum! Allah tüm dualarınızı  
kabul etsin! 
 

Çinari Terlan Nebi kızı, 
Bakü şehri 

 
 
 
 
 

ALLAH ONU HALKIMIZA ÇOK GÖRMESİN 
 

1996  yılında  aşağı  karın  bölgemde  şiddetli  ağrılar  hissettim.  
Hekime müracaat ettim. Modern cihazların yardımıyla bende fibrom 
olduğunu teyit ettiler. Zarife hanım hakkında çok duymuştum. Onun 
kabulüne gitmeye karar verdim. O, benim teşhisimi tıbbi cihazlardan 
daha çabuk tayin etti ve bende fibrom olduğunu söyledi. Doğrusu, çok 
şaşırdım. Beni en çok şaşırtan Zarife hanımın toplam tek bir seansla 
fibromu yok etmesi oldu. Tek dileğim şudur ki, Allah Zarife hanımı 
Azerbaycan halkına çok görmesin. O, halkımıza bu zor günde çok 
gereklidir. 
 

C.Yusifova,  
İsmayıllı ili 
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ASRIN MUCİZESİ 
 
 

Gözle insan içini çok titizlikle görmek mucizedir. Bu hem onun için 
mucizedir ki, insanın iç organlarını ışıkta değil, karanlıkta görebilir. 
Tüm hastalıkları ilaçsız, makinesiz, kısa sürede tedavi ediyor. Ben 
kendim tanık oldum.  

25 yıldan fazladır fıbromdan çok acı çekiyordum. Çok kan 
kaybettim. Çok zor duruma düşmüştüm. Her türlü tedavi alıyordum. 
Biraz iyileşmiştim, bir süre sonra önceki gibi yeniden aynı duruma 
düşüyordum. 
 

Son günlerde "USG" den geçtim. Bana söylediler ki, sende böbrek 
ölçüsünde, 12-14 haftalık fıbrom var. Acil ameliyat yazdılar. Eğer böyle 
olmazsa, senin hayatın çok tehlike karşısında kalacak. dediler Ben 
cerrah bıçağından ve kandan korktum. Bahaneler getirip vakti uzattım. 
Sanki bir şeyi bekliyordum. Nihayet, gazeteden "Röntgen-kadın" 
hakkında bir ilan okudum. İçimde bir güven oluştu.  

Ben şifa perisi Zarife hanımın kabulüne gittim. Ona hiçbir şey 
söylemedim, karanlık odada benim hastalığımın teşhisini titizliği ile 
bana söyledi. Zarife hanım bana, ameliyat yaptırman gerekiyor, 
fıbromun çok büyüktür. Eğer bir gün sonra gelirsen senin tümörünü 
eritebilir miyim söylerim. Ertesi gün çok heyecanla geldim. 
 

Aynı gün olağanüstü yetenek sahibi Zarife Hanım kendisi de çok 
sevindi ve dedi ki, seni tedavi etmeye bana izin verildi. Ben 
sevincimden ne yapacağımı bilmiyordum. Üç seans tedavi aldım ve 
mucize yaşandı. Ben kendim de hissettim, Zarife hanım da dedi, senin 
tümörünü ben erittim.  

On gün sonra ben muayeneye gittim. Bende hiçbir tümör yoktu. 
 

Allah bu şifalı ellerin sahibini bizim halkımıza çok görmesin. Ben 
ömrüm boyunca Zarife hanıma minnettarım. O, Azerbaycan halkının 
kurtarıcısıdır. 
 
 
 
 

İsmayılova Elmira, geçmiş öğretmen  
Bakü şehri. 
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RABBİM ONU BİZİM HALKIMIZA ARMAĞAN ETMİŞ 
 

Herkesin bir alın yazısı var. Bugün Zarife hanımı tanımak da alın 
yazımızın bir parçasıdır dersem yanılmam. Bunu söylemekteki amacım 
var. Bakü'de yaşamama rağmen, Zarife hanımı tanımamak, yıllarca 
hekimler dolaşarak derdime çare aramak hatta BDT`in Rostov kentinde 
tedavi alıp geri dönmek -bunlar hepsi kader-kısmet değil mi ? 
 

Bir gün Zarife Hanımı duydum ve ona ulaştım. Fibrom hastalığından 
acı çekiyordum. Uzun yıllar boyunca bu hastalık beni üzmüştü, operasyona 
gitmeye ise korkuyordum. Zarife hanımı tanıdığım gün yüzüme gün doğdu. 
Tedavi aldım. Üç gün sonra gözlerime ışık geldi, dizlerime ise kuvvet. 
Sonra safra kesemdeki taşı ağrısız-acısız tedavi ederek parçalayıp döktü. 
Şimdi ise eşim böbreklerinden tedavi alıyor. Kronik nezle ve taştan sıkıntı 
çekiyordu. Artık o da kendini iyi hissediyor. Şimdi birkaç yıldır bizim aile 
üyelerimiz hiçbir hekime başvurmuyor. Çünkü Zarife hanımın şifalı elleri 
var olduğu sürece, biz dünyanın mutlu kullarıyız. Tanrı onu bizim 
halkımıza armağan etti. 
 

Asgerova Fazile İbrahim kızı, 
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TEŞÜKKÜRLER 
 
İlahi vergili Zarife hanıma! 
 
1996 yılından bu yana kadın hastalığından korkunç hallere düştüm. 

Doktorların iğne, ilaçları bana yardım etmiyordu. Her iki-üç ayda 
bir ağrılar tutuyor, kanamalar başlıyor, ömrümün sonu erdiğini 
düşünüyordum. Bana doktorlar ameliyat olmamı tavsiye ettiler. 
Maddi gücümün de dışında, sağ çıkmama da tahmin yoktu. Bir 
tanıdığımın yedi yıldır çocuğu olmuyordu. O, Zarife hanımın 
tedavisinden sonra anne olmuştu. Bu öğretmen ile Zarife hanımın 
kabulüne gittim. Beni ilaçsız tedavi etti, hiçbir ağrım kalmadı. 
Ameliyattan çıkamayabilirdim. Zarife hanım beni ölümün 
pençesinden aldı. Bugünden sonra ne kadar ömrüm varsa Zarife 
hanıma minnettarım. Hem canım sağ kaldı, hem de param cebimde 
kaldı. Allah Sizi korusun, Zarife hanım! İlahiden Sana esenlikler, 
mutluluklar dilerim. Bu olağanüstü gücünüzle bizim imkansız 
halkımıza olan yardımınız hiç tükenmesin. Allah Sizi bizim millete 
güçlü bir hediye olarak gönderdi.  
Yaratıcımız hep yardımcınız olsun, Zarife hanım! 

 
Qurbanova R.  

Bakü şehri 
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UMUT YERİM, PENAH YERİM... 
 

Ben uzun zamandır kadın hastalığından fıbromdan acı çekiyordum. 
Uzun tedavilerden sonra hiçbir yenilik olmadığını görünce çok kötü 
duruma düştüm. Doktorların teşhisini "USG" tam doğruladı. Demek 
benim de mutlaka cerrahi ameliyatı olmam gerekiyordu. 

Ben Zarife hanıma penah getirdim. Beni muayene etti, tedavi 
oldum. Onun şifalı elleri beni en çok korktuğum ameliyattan kurtardı. 
Kendimi şimdi çok iyi hissediyorum ve hiçbir yerim de ağrımıyor. 
 

Ben sağlığımın restorasyonu için Zarife hanımın karşılıksız 
hizmetini çok takdir ediyorum. Ben ona bütün ömrüm boyunca 
minnettarım.  

Allah onu bizim için korusun. O bizim umudumuz, sığınma 
yerimizdi. 
 

Suluxanova Lale, Bakü şehri,  
Nerimanov ilçesi 
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ELLERİNİZ VAR OLSUN 
 

1985 yılından beri intraserebral kist hastalığından acı çekiyorum. 
Zarife hanım hakkında yazılmış "Maddeden maneviye-zulmetten Nura" 
adlı kitabı buldum, okudum. Bende çok güçlü güven oluştu. 2001 
yılının şubat ayının 9’unda ilk defa Zarife hanımın kabulünde gittim. 
Muayeneden sonra doktorların koyduğu teşhisi Zarife Hanım da 
söyledi. Hatta hastalığın ne zaman başladığının tarihini de doğru 
söyledi. Benim gözlerim görmüyordu, genel olarak halsizliğim vardı, 
halsizdim. Zarife hanım bana moral verdi dedi ki:  

Endişelenme, her şey düzelecek.  
İki defa hanımın muayenesinden geçtikten sonra gözlüklerimi 

attım, serbest okumaya başladım. Bayan bana demişti ki, kulağından su 
atılacak, onunla da bozukluğun düzelecek, öyle de oldu. Bu hastalığım 
için İran'dayken de ameliyat demişlerdi. O olanağım olsaydı, 
muhtemelen Tebriz'de cerrah bıçağına maruz kalacaktım. Beni bu 
dayanılmaz, ağır hastalıktan Zarife hanım kurtardı. Hiç bilmiyorum 
nasıl teşekkür edeyim. Güçsüzlere, hastalara şifa veren elleri 
yorulmasın. Yaşadığım sürece size minnettarım,  
Zarife hanım. Elleriniz var olsun! 
 
 
 
 
 

Ahmedova Şövket Mehemməd kızı,  
Nahçivan şehri 
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HER SÖZÜ HER AMELİ TAHİHE YAZILMALI 
 

Ben Zarife hanımı 2000 yılından beri tanıyorum. Üç ay önce ameliyat 
oldum. Ama yine de kendimi kötü hissediyordum. Rahatsızlığım her geçen 
gün artıyordu. Bir gün tanımadığım bir kadın bana Zarife Hanımı anlattı. 
Sabah uykudan uyanıp doktora başvurmak için Eksperemental 
Hastanesine, Rahime hanımın yanına gittim. Muayene ettikten sonra, sağ 
yumurtalığımda çok büyük miktarda kist olduğunu bildirdi. Dedi, acil 
ameliyat etmem gerek. Oradan çıktıktan sonra Cumhuriyet doğum evine 
gittik. Doktor Gülya Hanım da Rahime hanımın verdiği teşhisi doğruladı. 
Ve Onkolojide çalışan cerrah Lale Memmedova'nın yanına gönderdi. 
 

Böylece oradan çıktıktan sonra Onkolojide Doktor Lale hanıma gittim.  
O da beni muayene etti ve aynı teşhisi dedi. Geciktirmeden birkaç 

güne operasyon yaptırmazsam kist patlayacak, diye, Lale hanım da 
durumun çok ciddi olduğunu bir kez daha vurguladı.  

Hastaneden çıkıp eve gittim. Düşünceler beni sarmıştı, ne yapacağımı 
bilmiyordum. Yakın zamanda yeni ameliyattan çıkmıştım. Tekrar 
ameliyata nasıl dayanacağımı düşünüyordum.  

Nedense, içimde bir korku duygusu vardı. Sanki olumla-ölüm arasında 
kalmıştım. Kalbimin derinliğinde bir ses diyordu ki, sen ameliyat olursan 
yaşamayacaksın.  

Evde eşim ve çocuklarım benim operasyona gitmemi ısrar ediyorlardı. 
Benim ise kalbimde bir duygu buna karşıydı. Sabah çok saygı duyduğum 
bir insan bize, beni görmeye geldi. Durumumu biliyor gibi, "Sakin ol" dedi 
ve bana Zarife hanım hakkında konuştu. Sabah bana verdiği adrese gittim. 
İnsan akınını görünce daha güvenle içeri geçtim. Zarife hanım röntgen 
etmek için ışığı söndürdü. İnanın, kış ayı olduğu için üzerimi bile 
çıkarmadım. 
 

Ay kızım, ne kadar dikiş atıldı sana, diye Zarife hanım yanık bir sesle 
seslendi. Vücut bölgemde birkaç dikiş olduğunu bile söyledi. Safra kesimin 
olmadığını, şu anda ise yumurtalıkta kist olduğunu söyledi. Ben cesaret 
buldum. Üç hastanede olduğumu ve çeşitli doktorlara başvurduğumu 
söyledim ve Zarife hanımdan yardım istedim. 
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O benim yüzüme dikkatle bakarak dedi ki: "Hanım, operasyona 
gitmeyin Sizi iyileştireceğim". Böylece tedaviye başladı. Birkaç gün 
sonra, artık iyisin, diye beni sevindirdi. 

On gün sonra tekrar incelenmek için yanına geldim. Her şey 
yolunda, diye Zarife hanım gülümsedi. Ben eğilip onun şifalı ellerinden 
öptüm. Gözyaşlarımı tutamıyordum. 
 

Ertesi gün "USG"den geçtim, böyle bir hastalığımın olmadığını 
söylediler. Elleriyle harikalar yaratan Zarife hanıma ömür boyu 
borçluyum. Onun bakışlarında, soluğunda bile şifa vardır. Onun her 
kelimesi, her sözü, tarihe geçiyor. Allah yeryüzüne armağan ettiği 
meleği, Zarifeyi korusun. 
 

Musayeva Dünya 
 
 
 

ONUN ŞİFALI ELLERİNDEN ÖPÜYORUM 
 

Ben, Goçiyeva Terane Lokman kızı 1969 Şubat 19'da Bakü 
şehrinde doğdum. Benim şikâyetim kadın hastalığıydı. Kadirli adındaki 
Deniz Havzası Hastanesi'nde bana "USG" cihazında bakıp kist teşhisini 
tayin ettiler.  

Hiçbir doktorun yanına gitmedim. Hastalığıma gelince, bu beni 
çok rahatsız ediyordu. Şiddetli acılarla Zarife hanımın yanma geldim. 
Zarife hanım bana bakıp "USG"nin koyduğu teşhisi koydu. Ertesi gün 
ben tedaviye gittim. Bir kere bana el sürünce şiddetli ağrılarım geçti. 
Birkaç gün boyunca tedaviye gittim. 
 

Sonra Zarife Hanım bana iyileştiğimi söyledi. Ben yine Kadirli 
adına Deniz Havzası Hastanesine "USG" ye gittim. Orada doktor bana 
hiçbir şeyin kalmadığını söyledi. Sevincimin sınırı olmadı. İyileştiğim 
için Allah'ın bize bahşettiği güzel insanı olan Zarife hanıma borçluyum. 
Onun şifalı ellerinden öpüyorum. Onun karşısında saygıyla eğiliyorum. 
Bütün tedavim karşılıksız olarak geçti. 
 

Goçiyeva Terane 
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ONUN KUDRETİ DÜNYAYI ŞAŞIRTIYOR 
 

Bende şiddetli ağrılar vardı, doktora başvurdum. Doktor kist 
olduğunu kaydetti ve bana tedavi yazdı. Güçlü iğne ilaç kabul ettim. 
Birkaç ay geçtikten sonra ağrılar arttı, yeni doktora başvurdum. Doktor 
muayene edip cihazla denetlendikten sonra 68-58 52sm ölçüde kistin 
olduğunu söyledi ve ameliyat tavsiye etti. Ben ise kesinlikle razı 
olmadım. Doktor yeniden bana tedavi tayin etti ve bu tedavinin de etkisi 
olmazsa, mutlaka ameliyat olmalısın, dedi. Ben tedaviden sonra 
muayene oldum, doktor söyledi ki, tedavinin hiçbir etkisi olmamıştır.  

Bundan sonra televizyonda halk tababeti ile uğraşan bir adresi ilan 
ettiler ve bildirdiler ki orada çok hastalıkları tedavi ediyorlar. Ben bu 
adrese gittim ve hastalığım hakkında bilgi verdim. Orada bana bu 
reçeteyi tayin ettiler: 675 gr. Kaqor, 625qr. Bal, 375 gr. Aloenin 
karışımı ve söylediler ki bu reçetenin kiste mutlaka etkisi olacak. Ben 
bu ilacı da kabul ettim. Tedaviden sonra doktor muayenesinden geçtim. 
Doktor dedi ki, kist aynı durumdadır ve yine ameliyat olmamı önerdi.  

Ondan sonra ben Zarife hanımın adını duydum. Onun yanına 
gittim. Beni muayene etti kist olduğunu bildirdi. Zarife hanım bana 
bildirdi ki, Allah'ın ona verdiği gücü ile beni tedavi edecek. Ben Zarife 
hanımın yanında 3 gün tedavi gördüm ve dördüncü gün, kistten hiçbir 
belirti yoktur dedi  

Allah vergisi Zarife hanımın yanında olduktan sonra Cumhuriyet 
Tanı Merkezine ve "USG"de tekrar muayene oldum. Oradaki doktorlar 
bana kistten hiçbir eser belirti yoktur dedi. 
 

Ben Zarife hanımın gücüne inanıyorum. O tükenmez bir varlıktır. 
Onun yeteneği sonsuzdur. Onun gücü dünyayı şaşırtıyor. Tüm aile 
üyeleri adına Zarife hanıma derin şükranlarımızı sunuyor, kendisine 
sağlık ve mutluluk diliyoruz. 
 

Ruzmanova Gülnar 
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