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“Yeryüzü meleği” kitabı dönemimizin mucizesi olarak bilinen, “Röntgen
kadın” ünvanı ile ün kazanmış olan akademisyen Zarife hanım MAYILOVA`nın
sıradışı tıp faaliyetine adanmıştır. Burada “Röntgen kadın” Zarife hanımın insanın iç
organlarını en zarif ve tam en ince ayrıntılarına kadar görebilmek ve akıl almaz
derece kısa süre zarfında tedavi etmek yeteneğinden yaşanmış gerçek olaylar ile bilgi
verilmektedir. Sadece ülkemizde deyil, aynı zamanda yurtdışında sıradışı yetenek
sahibi olarak bilinen akademisyen Zarife hanım hakkında Azerbaycan aydınlarının ve
şifa bulan hastaların bir kısmının kendisiyle ilgili samimi konuşmaları yer
almaktadır.
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“ALLAH bize yar olsun ! ALLAH`ın
yolunda hepimiz bir olalım!”
Haydar ALİYEV
(Peygamber a.s. mevludu dolayısıyla
“Tezepir” camiide yaptığı konuşmasından. 5/11/1993)

ÖNSÖZ

XX-XXI yüzyıllar insanlığı ilahi keşifler, olağanüstü olaylarla hayrete
düşürmekten usanmıyor. Dini kitaplardan bilinmektedir ki, Allah tüm dönemlerde
rahmini kulundan esirgememiştir, kötülükten sakındırmak için müjde haberini ve
mucizesini göndermiştir. Toplumlar, sosyo-politik kuruluşlar, uygarlıklar birbirini
takip etmiş, insanların ise az bir kısmı hariç, maneviyatı değişmez kalmıştır. İnsan
kendi hırsları, öfkesi, kusurları ile kafir kalmakta devam ediyor. Tanrının rahmi ve
sabrı sonsuzdur.
Bizim dönemde de, Azerbaycan toplumunda böyle bir ilahi mucizeyi
görüyoruz. Bu mucize değerlimiz Zarife hanımdır, Allah kendisine inanılmaz bir güç
vermiştir. Zarife hanıma Allah'ın verdiği lütfun önemini anlamakta insan acizdir.
“Fenomen”, “Ender tezahür”, “gelenek dışı tıp sihirbazı” gibi kavramlar Allah'ın
onlara lütfettiği yeteneğin önemini belirlemek, açıklamak, değerlendirmek mümkün
değildir. Aslında kendisinin yeteneklerini ilmi, aynı zamanda sağlık bilimini zor
durumda bırakmıştır. Aslında Zarife hanım “röntgen-kadın”, teşhis uzmanı ve şifa
veren gibi üç özelliği birleştiriyor. Kendisinin röntgen ışını saçan gözleri insan
organizmasını, iç organlarını moleküler düzeyde görüyor, hem de siyah-beyaz değil,
renkli görmektedir. Zarife hanım hem de her hastanın durumu hakkındaki bilgileri
(kendi tabiriyle “Rüshat”), teşhisi ve onu tedavi etmek yetkisini sanki göklerden
alıyor. Zarife hanım hastayı kendi yumuşak kıymetli ellerinin şifası ile iyileştiriyor.
Herhangi bir hastayı iyileştirmek için yetki, kendisine hemen ya da gün içinde
veriliyor.
Zarife hanımın ilahi gücünün kaynağı onun kutsal kökeni ile ilgilidir. O, altıncı
imam Cafer-i Sadık'ın ve VII imam Museyi-Kazım kuşağının devamçısıdır. Onun
baba yurdu önceden kutsal yer olup, temizlik, şifa, niyetlerin gerçekleştiği mekan
olmuştur. Zarife hanım ömründe üç defa letarji uykusuna dalmış, her ayılması
üzerine muhteşem kuvvetinin etki alanı genişlemiş, zenginleşmiştir.
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Zarife hanım hakkında, onun kutsal şifa yeri konusunda bu yeri ziyaret eden
vatandaşlarımız ve yabancı ülkelerden (İran, Türkiye, Almanya, Rusya ve diğer
ülkelerden) gelen misafirler kitaplarında, dergilerde, gazetelerde çok bahsetmişler.
Ayrıca gazeteci Almaz Ahmedova`nın düzenlediği “Yeryüzünün meleği” adlı kitap
da büyük ilgi uyandırıyor, çünkü bu eserde Zarife hanımın şifa getiren faaliyetinin
derinliği ve genişliği yansımaktadır.
Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eserin kahramanının aile
şeceresi hakkında ayrıntlı bilgi verilmektedir. İkinci bölümde Azerbaycan
aydınlarının, bilim adamlarının, akademisyenlerin Zarife hanım hakkında görüşleri
yer almıştır. Üçüncü bölümde Zarife hanımın iyileştirdiği insanların kendisi
hakkındakı samimi konuşmalarına adanmıştır. Son olarak, dördüncü bölümde
basında Zarife hanım hakkında yayınlanan yazılar toplusu veriliyor. Sonuçta Zarife
hanımın muhteşem, ender, eşi olmayan şifa getiren kudreti hakkında yazılacak eserler
kendi sırasını bekliyor.
Bana öyle geliyor ki, kendi yeteneğini Zarife hanıma vermiş olan Yüce Tanrı
onu bize, günahkar kullarına kurtarıcı olarak göndermiştir. Göndermiştir ki, hem
bedensel, hem de manevi şifa bulabilelim. Manevi yönden miskin adamlar Zarife
hanımdan şifa almaya layık değillerdir, böylelerini Zarife hanım hemen duyuyor,
ortaya çıkarıyor ve tedavi etmekten vazgeçiyor.
Sıradışı şifaverici yeteneği ile birlikte Zarife hanım kendi yurduna, kendi
halkına olan derin sevgisi ile sevilmektedir. O, Azerbaycan`a, Azerbaycan halkına
olan aşkı diğer insanlarda da yüksek değerlendirilmektedir. Zarife hanım maddi
yönden yoksulluk içinde olan insanlara, ailelere özen gösteriyor, onlara, öncelikle
mülteci ve zorunlu göçmenlere yardım ediyor.
Zarife hanımın diğer bir özelliği de kendisinin insanın düşüncelerini okuma
yeteneğine sahip olmasıdır.
Değerli okur, bu eser sizi Zarife hanımın ender tedavi yetenekleri konusunda
sadece kısmen bilgi verebilir. Ondan şifa almış insanları, aynı zamanda hem genç,
hem de orta yaşlarında, anne olmak fırsatı kazanmış gelinleri saymakla kurtarmaz.
Ben inanıyorum ki, Yüce Tanrı bize, milletimize acımız, bu ağır, ıztırablı
dönemde mucizevi hediyesini göndermiştir. Biz de üzerimize düşen görev icabı Yüce
Tanrı`ya şükür etmeli, onun gönderdiği değerli hediyeyi göz bebeğimiz gibi
korumamız gerekiyor.

Feride MAMMADOVA
-5-

AMİA muhabir üyesi.
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EDİTÖRDEN
Büyük Yaradan, bu gizemli dünyayı yarattıktan sonra onu olağanüstü mucizelerle
daha da güzelleştirmiştir. Hiç şüpesiz kibu olağanüstü mucizeler içinde insan ve onun fikri
felsefe amacı daha parlak daha açık-aydındır. Bu yüce ve beşeri, mucizevi insanlar
arasında kutsal insanlardan biri sayılan 7. imamımız Müseyi-Kazim`in torunlarından
Zarife hanım özel bir konuma sahiptir. Biz onu anlıyoruz, ama onun manevi dünyasını,
olağanüstü yeteneğini olduğu şekilde göremiyoruz. Fakat onun sırlarla dolu dünyası ve
bize vermiş olduğu nurlu şifası Zarife hanımın hakikaten Allah vergisi olduğunu kanıtlıyor.
Zarife hanımın tüm varlığı, insanlara karşılıksız şifası ve ihsanı Tanrı`nın bize-insanlığa
verdiği armağandır. Tüm bunlarla ilgili olarak onun mucizesinin karşısında şaşırmamak
elimde değil. Bu mucize ile ilgili olarak onlarca şiir kaleme alınmış, şarkı yazılmış ve ayrıca
birçok kitaplar yayınlanmıştır.
Yenice yayınlanmış `Yeryüzü`nün meleği` isimli kitabı dikkatlica okudum ve bu
eşsiz insanın şifa verdiği binlerce kişinin ona nasıl değer verdiklerini bir kez anladım.
Kitabın yazarı şair Almaz Ahmedova`dır. Almaz Ahmedova kitabında Zarife hanım
Mayılova`nın şeceresi ile ilgili olarak kapsamlı şekilde bilgi vermiştir. Yazarın anlattığı gibi
Zarife hanım 7.İmam Hz. Museyi Kazım`ın torunlarındandır. Bu kuşağın kutsal insanları
kendi nurunu jenetik olarak Zarife hanıma aktarmışlar. Almaz Hanım Ahmedova Zarife
Hanım`ın soyunu, atalarını ve onun nurlu dünyasını bir kez daha tarihin yaddaşına
kazıyarak büyük ve sevap bir işi görmüştür. Yazar kitabın birçok yerinde şöyle yazmıştır:
`Zarife hanım insanın neleri yapabileceğini ve nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu
kanıtlamak için yaradılmıştır`. Zarife hanımın ışığı, zekası birçok ünlü kişilerde bile
şaşkınlık yaratmıştır. Kitapta birçok kişinin samimi sözlerine tanık oluyoruz.
Kitap çok değerli ve derin içeriklidir. Fikir ve düşünceler yürekten söylenilmiştir. En
önemlisi şudur ki, söylenilenler derlensin ve sistemli şekilde düzenlensin. Zarife hanımın
insan sağlığı konusundaki çalışmaları işbu kitapta yerini bulmuştur. Almas Hanım bu
görevini başarıyla yerine getirmiştir. Farklı iş adamları ile görüşmeler yapmak ve çeşitli
fikirleri derleyerek bu kitabı yayınlamak büyük emek gerektiriyor.
Uluslararası Enerji Bilgi Akademisi Başkanı ve Azerbaycan Aydınları Üniversitesi
rektörü, marhum Akad. A.Hüseynov şöyle demiştir:` Zarife hanım insanın anatomik ve
fizyolojik yapısını bilimsel yönden açıklayarak karşısındaki tıp uzmanını bile susmak
zorunda burakıyor.`
Bu bir gerçektir. O, Allahu Teala gibi insanları şaşırtıyor. İnsanın nasıl bir yeteneğe
sahip olması konusunda birkez daha inam yaratır.
LUKOYL Şirketi`nin başkanı Fikret Aliyev bu konuda şöyle anlatır:`Juna
Akademisinde Zarife hanım ve Juna birbirilerine yaklaşırken aralarında elektrike benzer
kıvılcımların oluştuğuna şahit olmuş ve Juna Zarife hanımı Allah`ın mucizesi
adlandırmıştır. Rahmetli Akad. Hacıbey Sultanov`a göre Zarife hanımın beyin nöronları
sıradan birinin beyin nöronlarından daha çok aktifdir. Tarih bilimleri üzere felsefe doktoru
Latifa Mammadova Zarife hanımı XX yüzyılın II döneminin yeni mucizesi olarak
görmektedir. Hukuk bilimleri üzere felsefe doktoru Ali Eyvazov Zarife Mayılova`nı canlı
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laboratuvar`, `klinik-insan` olarak değerlendirmiştir. Azerbaycan Milli Akademisi`nin
üyesi, Prof. Farida Mammadova Zarife Mayılova`nın yardımıyla böbrek ve safra
kesesindeki taşları herhangi bir ameliyat yapmadan tedavi etmiştir. Almanya`dan gelmiş
arkadaşı, Tarih bilimleri doktoru Eva Marya Auhu metastaz vermiş tümörden yine
Z.Maylova`nın tedavisi sonucu kurtulmuştur. 5 nolu hastanenin doktoru, cerrahi uzman
Z.Tahmazoğlu`nun anlattığına göre Zarife hanımın koymuş olduğu kesin tanı sonucu yakın
akrabası herhangi bir cerrahi mudahele olunmadan sağlığına kavuşmuştur. Teknik bilimleri
doktoru, Prof. R.Alibeyli, jeofizik Nigar Sultanova, Azerbaycan Devlet Teleradyo
Yayınları Şirketi şube müdürü Latifa Tağıyeva, felsefeci Osman Efendi, Nizami İlçe
Mahkeme Yargıcı Zarniyar Abdullayeva, Agrar Sanayi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
Mammadali Efendiyev, AFFA Futbol Federasyonu çalışanı Ali Talıbov, Azersun Ticaret
Ve Dağıtım Bölümü çalışanı, doktor Elşen Abbaslı, albay Rafig Ramazanov, albay Elbrus
İsmayılov, emniyet binbaşısı A.Abışov, 6 nolu Kadın Hastalıkları Danışmanlığı`nın
başhekimi Aygün Budagova, Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi doçenti Aziz Mammadov,
Tıp Üniversitesi doçenti Mefkure Hüseynova, Tıp Üniversitesi öğretmeni Huraman
Maharramova vd. yüzlerce bilim, sanat adamları, doktor, sağlık görevlisi, şair, yazar,
gazeteci ve diğer meslek sahipleri olan kişiler Zarife hanım Mayılova`nın yardımıyla şifa
bulmuş, ağır cerrahi ameliyatlardan kurtularak sağlıklarına kavuşmuşlar. Bu kişiler Zarife
hanım ile ilgili değerli fikirler söylemektedirler.
Zarife hanım Tanrı`nın Azerbaycan`a lütfu, hediyesidir. Almanya, Amerika,
Hollanda, İran, Türkiye, Irak, Rusya ve diğer birçok ülkelerde Zarife Mayılova fenomeni
araştırılır, ` Röntgen kadın` olarak değerlendirilir. Bu ilahi vergi sahibi, nur, şifa kaynağı
olan kadını hakettiği düzeyde değerlendirmeli, korumalı ve yüceltmek gerekiyor!
Şüpesiz ki bu kitabın bilimsel-poyetik değerleri konusunda daha fazla konuşmak,
güzel kelimeler söylemek mümkündür. Fakat en güzel kelimeleri ağrılar içerisinde
kavrulmuş, hatta yaşam umudunu kaybetmiş insanlar söylemiş, söylüyor ve söyleyecekler.
Kitabın yazılmasındaki amac şudur: Zarife hanım Allah`ın insanlığa vermiş olduğu
olağanüstü bir kişidir. büyük bir tabiptir. Gücü idrak eden ve idrak ettiren kişidir. Birkez
daha söylüyorum ki, beni aşırı derecede hoşnut eden şuki Zarife hanımın tedavisi sonucu
sağlığına kavuşmuş Almaz Hanım birçok kişinin sahip olamadığı mertlik ve cömertlik
göstermiştir. Bu yüzden Almaz Ahmedova`ya teşekkür ediyorum.
Değerli okuyucular!. `Yeryüzü`nün Meleği` kitabındaki adı geçen tüm yazarların
anlattıklarını okuyun. İşte bu zaman siz Zarife hanımın şifa ocağında tün hastalıkalrdan
kurtulabilrisiniz. Göreceksiniz ki Allah sizlere, bizlere ve bilyonlarca kişilere mücizevi bir
mutluluk armağan etmiştir!. Zarife hanım gibi kişiler halkımız için gerçek bir gurur
kaynağı, milli iftihar duygusudur!...
Enver Ahmed
Azerbaycan Yazarları Birliği Karabağ Bölümü başkanı
Uluslararası Personel Akademisi üyesi
felsefe doktorası, şair, prof.
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VII İMAM MUSEYİ KAZIM (AS) HADİSLERİ

Ehl-i Beyt bahçesinde bin çiçek isimli kitap (Sah.36)
1.Allah`ın bu kelamı hakkında` Herkes Allah`a tevekkül eder` sorulduğu zaman....
şöyle buyurdu.. `Allah`a tevekkül etmenin vasıfları vardır. Onlardan biri bütün
işlerde Allah`a tevekkül etmektir. Sana ne yaparsa O`ndan razı kal, bilki her ne
yapmışsa senin hayrın için yapmıştır. Unutma ki bu konudaki hüküm O`na aittir.
İşini O`nun ihtiyarına bırakmakla O`na tevekkül et, bu ve diğer işlerinde O`na inan`.
2. (Sah.71). İmam Museyi Kazım (As): Haya imandadır, iman da cennetdedir,
hayasızlık (küstahlık) zulümden, zulüm de cehennemdedir`.
3. (Sah 114). İmam Museyi Kazım (As): İnsanlar arasında reformlar yapanlar ve
onları barıştıranların halına hoş olsun!. Hakikaten onlar kıyamet günü
meleklerdendirdir.
4. (Sah.125). İmam Museyi Kazım (As): Hakikaten tohum düzlük yerlede
yeşermektedir, katı yerlerde filizlenemez. Hikmette böyledir. O, mutevazi kalplerde
yer alır, kibirli kalplerde değil. Allahu Teala mutevaziliği aklın, kibirliği ise
cehaletin aracı olduğuna karar vermiştir.
5.(Sah.130). İmam Museyi Kazım (As): Allah`a itaat etmekte sabırlı olun, ayrıca
günahlar karşısında bule sabırlı olun, çünkü dünya bir saatliktir. Yaşadıklarında
hiçbir neşe veya hüzün bulamazsın, yaşamadıklarında ise nelerin olabileceğini
bilmiyorsun. Senin şuan yaşadığın saat ile ilgili olarak sabırlı davran, sanki o anda
mutlu ve iyisin`.
6. (Sah.157). İmam Museyi Kazım (As): Peygamberi-Ekrem`in yanına bir bedevi
geldi ve o, hazret için hediye getirmiştir.Sonra şöyle buyurdu: Hediyemizin parasını
ver. Peygamber-i Ekrem tebessüm etti. O, ne zaman hüzünlü olursa şöyle
buyurardı:` O, bedevi arap nerede?. Keşke yanımıza gelebilseydi`.
7. (Sah.184). İmam Museyi Kazım (As): Eğer behişt istiyorsan anne-babana karşı iyi
davran, onlara iyilik yap, eğer cehennem oduna katalanacak gücün varsa, onlara karşı
kötü davran`.
8. (Sah.201). İmam Museyi Kazım (As): İyi komşuluk acıların önünü almak değildir,
iyi komşuluk çile karşısında sabrlı olmaktır`.
9. (Sah. 219). İmam Museyi Kazım (As): Hakikaten her günde ve gecede Allah için
bir münadi vardır ki, öyle bida edip diyor: Ey Allah`ın kulları!. Allah`ın günah
buyurduğu işlerden sakının. Eğer otlaklarda otlayan hayvanlar, bebekler, rükü
edenyaşlılar olmasaydı sizin üzerinize öyle bir azap gönderirdim ki parmaparça
olurdunuz`.
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10. (Sah. 230). İmam Museyi Kazım (As): Hergün kendi nefsini sorguya çekmeyen
kişi bizden değildir. Eğer iyi işlerle uğraşarsa Allah`tan iyi işlerin çoğalmasını
istesin, eğer kötü işlerle uğraşarsa o zaman Allah katında bağışlanması için tövbe
etsin`.
11. (Sah.260). İmam Museyi Kazım (As): Erkek için en iyisi hergün parfüm
kullansın, eğer her gün kullanamazsa arasıra kullansın, eğer buda mümkün değilse o
zaman Cuma günü parfüm kullanmayı ihmal etmesin`.

I BÖLÜM
O, VII İMAM MUSEYİ KAZIM`IN (AS) DEVAMCISIDIR
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Her milletin ve halkın tarihi doğru yazılmalıdır ki,
gelecek kuşaklar kendi keçmişi ile gurur duysun`.
Haydar Aliyev

O, YAPTIKLARIYLA TARİHE İMZASINI KOYMUŞTUR.
VII İmam Museyi Kazım (As)`ın devamcısı ile ilgili birçok kitap okudum. Bu
kitap ve monografi yazarlarının her birine Zarife hanım`ı sevdikleri için saygı
duyuyorum.
Bugün ben VII İmam Zeynelabidin (As) devamcısı olarak Seyit Zarife hanım
ile ilgili yazı kaleme almak şerefine nail olduysam onun faziletlerinden bahs etmek,
şeref, görev ve kerametlerinden çeşitli başlıklar altında konuşmak imkanına sahip
olduğum için Tanrı`ma şükür ediyorum. Onunla ilgili yaptığım ilginç araştırma,
incelemeler Zarife hanımın nasıl bir mucizelere sahip olmasının kanıtıdır.
İmamlarımıza jenetik ve manevi kimliği ile varis olan Seyit Zarife hanım
hayatının 41 yılını karanlık, dört duvar arasında geçirmesine, gençliğini zulmet
geceye benzeyen bir odada mum gibi eritmesine rağmen kendini talihsiz olarak
görmediğini, bunu Allah`ın ona armağan ettiği şirin bir nimet şeklinde kabul
ettiğini, Peygamberimiz (Sav), İmamlarımız tarafından açılmış aydınlıkla dolu bir
yolda hayırsever addımlarını atttığını söylüyor.
Her şeyin, kelimenin bile zamanı vardır. İstenilen kişiye sevgi ve saygı
beslemesi halkın özel hakkıdır. Bu hak ise sözkonusu kişinin yaptıkalrıyla, ameli
ile, kalplerde bıraktığı izlerle belirlenir. Zarife hanımın yaptıkları, çalışkanlığı, halka
sadık olması, devletine olan sevgisi, vatanına sadakati halkın gözü önünde olduğu
için değerli kelimeleri, fikirleri derleyip onu sevenlerin kullanımına sunmağı
kendime bir görev olarak görüyorum.
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Eşsizliği ile halkın kalbinde taht kuran Zarife hanımın ulviyetini, saflığını
tarif etmek benim temel amacım oldu.
Düşündüm ki, kalemin bezeği hakikattir, yazmamak ise kabahettir. Kalem ve
kelime Allah`ın emanetidir. Bugün ise sözü kaleme almak zamanıdır.
Ağaç toprağa attığı köklerle azametli olduğu gibi insan da Allah`a, halka,
vatana bağlılığı ile daha da güçlü oluyor. Zarife hanımın övülmeye ihtiyacı olmasa
bile onun düşünce ve işlerini, hayırseverliğini belki de farklı bir tarzda kaleme aldık.
Elinizde bulunan bu kitapta Yagub kızı Zarife Mayılova`nın tutum ve
makamını, tedavi ve kerametlerini yazıya dökerek sayın okuyucuların dikkatine arz
etmek istedik. Kendini Allah`a adayan bir kişinin hayatının tüm inceliklerini kitap
sayfalarında anlatmak şüphesiz mümkün değildir. Fakat, ameli salehler ile ilgili
yazmak, onları tanımayanlara tanıtmak bir bir ibadettir.
Kelime hafızadır, geçmişin habercisidir, eskileri geleceğin hafızasına kazır
ve bu hafızalar hafızalardan geçərək tarihte iz bırakıyor.
Baba yurdundan ayrı düşenlere garip denilir. Zarife hanımın yakınları da
İslam`ı yaymak için Arabistan`dan gelmiş ve Kelbecer`de yerleşmişler, daha
sonralar Kelbecer olayları sonucu herkes onları zorunlu göçmen olarak görmeye
başladılar. Güzel gelecek umudu ile bölgeleri gezerek kendi görevlerini yerine
getirmek için kendi misyonlarını gerçekleştirmek için sarsıntılı yolun muzdarip
yolcuları inişli-çıkışlı yollarda kendine emin bir şekilde ilerliyorlardı.
Onlar kendi şecerelerinin yeni sayfasını Azerbaycan`da kaleme alınması için
geliyorlardı.
Allah sevdiği kulunu onun ihtiyaç duyduğu yere gönderiyor...
Zarifa hanımın dedeleri de şifalı Kelbecer`de yerleşmişlerdir. Bu yerin her
addımı, her taşı bir tarihtir. Kaç ünlü kahramanın, bilim adamının, şair-yazarın, din,
devlet adamının doğulduğu yerdir Kelbecer. Dertlere derman, gözlere nur, karanlık
gecelerin aydın sabahı, hakka ucalan, tarih kuranların mekanıdır Kelbecer.
Böyle bir bölgenin evladı namıyla değil, yaptıklarıyla, geçtiği yolla, yaşam
tarzıyla tanınıyor. O, dünyaya geldiğinde herkes gibi kaderi de Allah'ın emri ile
alnına yazılır. Ailenin 6.çocuğu olan Zarife`nin geleceğini kutsayarlar. Annesi
dışında kimse çocuğun kutsal bir zat olacağından habersiz oldukları için kimse
çocuğun Allah tarafından kefalet altına alındığının farkında bile değillerdi. Yüce
hakikatlerin
taşıyıcısına, insanların
koruyucusuna, hastalıkların
ilacına
dönüşecektir.
O, kendisi iyi bir insan gibi diğerlerini de iyiliğe sevk edecektir. Onun
yaptıkları sonucu kalbindeki insan sevgisinden kaynaklanacaktır. O, halka ait
olacaktır. Herkese rahatlık verecek, karşılıksız olarak yardımalrda bulunacak, dini,
milli değerlere saygı gösterecektir. O, ezel sultanı, ebedi saltanat sahibi olan Allah`a
güvenerek insanlara şifa verecektir.
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İslam tarihinde kudretli Allah`ın eşsiz gücünün örneği sayılan saysız-hesapsız
mucizelerle karşılaşmışız. İnsanların en zor anlarında Yüce Tanrı umutsuz, çaresiz
insanlara nicat yolunu gösteriyor, umutlarını aydınlatıyor. Zarife hanımın şifalı
ellerinin kudreti işte bu anlamda Yüce Tanrı`nın sonsuz mucizelerinden biri
sayılır. Zor tedavi olunan, belki de tedavisi olanaksız olan hastalıklarla ilgili olarak
ister cumhuriyetimizde, isterse de diğer yurtdışı ülkelerinin sağlık kurumlarında
muayene ve tedavi olunmama rağmen hiçbir sonuca ulaşamadık. Umutsuz
yaşadığım günlerin birinde Zarife hanıma başvurdum ve onun ilahi gücüne tanık
oldum. Hayatımı kabusa dönüştüren
hastalıktan kurtulmam
tekrar hayata
tutunmama neden oldu. Tanrım, ben yaşayacaktım. Çocukların annesiz
kalmayacaktılar. Kızlarımı evlendirecektim, oğlumun büyüyüp yigit bir genç
olacağını görecektirm. O, aileme mutluluk verdi. Düşünüyorum ki, bir anne için
bundan daha güzel bir şey olamazdı. Kendimden daha çok çocuklarımı
düşünüyordu. Onların ben olmadan nasıl yaşayacaklarını kabul edemiyordum. Ben
olmadıktan sonra iki yetişkin kızımı ve henüz 3.sınıf öğrencisi olan oğlumu neler
bekliyordu?. Bir zamanlar böyle düşündükce kalbim sızlıyordu. Şuan bile
hatırladıkca
duygulanıyorum. Sonraki muayene sırasında
doktorların bile
inanamayacakları bir sonuç ortaya çıktı: tümör yok olmuştu. Fakat, bu mutluluk
uzun sürmedi. Ailemiz ikinci felaketle yüzleşti. Büyük kızım İlahe trafik kazası
geçirdi ve arkadaşının düğününe katılamadı Arkadaşı beyaz gelinlikte kocaya vardı,
kızım ise kefen giyindi. Büyük bir depresyonda idim, sıksık İlahe`ye kavuşmak için
çareler arıyordu. Ona kavuşabilmek için nasıl ölmem gerektiğini düşünüyordum.
Artık birkaç aydır ki, sadece bunu düşünüyordum. Birgün tekrar hayallere dalıp
gitmiştim. Sanki garip bir ses beni çağırıyor, `Zarife hanımın yanına git` diyordu. Bir
sabah onun yanına gittim. Onunla aramızda geçen konuşmalar, vermiş olduğu
öneriler sonucu ikinci kez hayata döndüm. Eve dönerken ellerini başıma ve
vücuduma dokundurdu ve `Nefesim yardımcın olsun` dedi. Öpüştük, ayrıldık-hatta
kesin olarak söyleyebilirim ki, işte o günden bu dertle barıştım ve bugün bana
ihtiyaç duyan iki çocuğum için yaşamaya başladım. Bu iki yılda Zarife hanımı daha
yakından tanıyabilmek fırsatını yakaladım.
Güzel insan, sevecen abla, anne, saygıdeğer Azeri kızı hakkında kitap kaleme
almak kararını aldım. Bazı yazar arkadaşlarıma danıştım ve yazmaya başladım.
bugün elinizde bulunan kitap için Zarife hanıma teşekkür ediyorum. Onun bana ve
benim gibi binlerce kişilere vermiş olduğu sağlık karşısında bir kitap değil bizler;
kalem, söz üstatları binlerce kitaplar kaleme almalı, bu mucizeleri yaratan insanı
tarihlerin hafızasına nakletmeliyiz. Belki de bugün Zarife Mayılova hakkettiği ödülü
almamıştır. Ben sadece şunu söyleyebilirim:-Zarife hanım
halk tarafından
ödüllendirilmiştir, hemde binlerce ödül, isim-bazılarına göre melek, peri, cennet
meleği ve daha neler neler... Bu isimleri diğer hiçkimse asla alamaz. Gerçek değeri
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ise tarih veriyor. Ben Zarife hanıma şunu söylüyorum. Siz sözünüzü dedeleriniz
gibi yaptıklarınızla söylemişsiniz. Siz, Museyi Kazım (As) soyunun devamcısı gibi
seviliyorsunuz, farklısınız ve daima sevilecek ve farklı olacaksınız.

Almaz Ahmedova
Şair, yazar
Altın Kalem Ödülü Sahibi

ZARİFE HANIMIN SOYAĞACI
Semalarda ve yeryüzünde nice âyet (delil) vardır. Ve onlar, ondan (o delilden)
yüz çevirerek yanından geçerler. (Kuran-i Kerim, Yusif, 105.aye)
İnsanlık üçüncü binyıla bilim, teknik ve teknolojide kazandığı yüksek
başarılarla girer. Hayat giderek hızlanıyor ve insanlar hayattan geri kalmamak için
zamana ayak uydurmak için tüm güçünü ve becerilerini seferber etmek zorunda
kalıyorlar. Eğer kendimize ve bizi kapsayan hayata dikkat edersek dünyanın
düşünülmüş harmonik yapıya sahip olduğunu görebiliriz.Yüce Yaradan`ı olduğu gibi
duymak, emirlerini yerine yetirmek için tüm bunlar yetmiyor. Bu yüzden Yüce
Allah insanlara kendini ve onların ne için yaşadıklarını hatırlatmak amacıyla açık
delilleri ortaya koyuyor.
Zarife hanım belki kendisi bile tüm bu olanların farkında değildir, çünkü o,
zaten kendisi bu mucizeler dünyasının perisidir.
Genellikle, insanın yücelmeli olduğu olgunluk ve temizliğin konusu Allah`a
yakın olmaktan oluşuyor. Bu, ilk önce generasyon, soyağacı konusundan başlayarak,
ayrıca Allah tarafından tercih edilen belirli kişilere vermiş olduğu olağanüstü insani
kalitesi ile gerçekleşiyor.
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Zarife hanım hicri tarihi ile 1006-1007 tarihleri arasında (Miladi tarihi ile
1587-1588) Horasan`da yaşamış 6.İmam Cafer-ı Sadık (As), 7.İmam Museyi
Kazım`ın (As) haleflerinden biridir. Museyi Kazım`ın annesi Hemide çok faziletli
bir kadın, babası Sadık Aleyisellem olmuştur. Hicretin 148.yılında İmam Cafer-i
Sadık şehitlik zirvesine ulaştıktan sonar İmam Museyi-Kazım Medine yakınlığında,
Ehva isimli yerde doğmuş, hicretin 183. yılında şehit olmuştur. Yeddinci İmam
Museyi-Kazım Bağdat`ta toprağa gömülmüştür. Onun muhteşem serdabesinin
yanında ise olağanüstü yeteneğe sahip Nasrettin Tusi uyuyor.
O dönem İslam dininin gelişmesiyle gözlemlendiği için din carçıları birkaç
ülkelerde dini yayarak onun temelini güçlendirmek misyonunu yerine getirmiºler.
İslam dininin en çok geliştiği o dönemlerde sözkonusu kuşak gelişerek Irak,
İran, Hindistan ve Türkistan`da yerleşmişler. Onların bazıları ise Azerbaycan`ın
güzel bölgelerinden biri sayılan Murovdağ`lı, şifa ocağı, eşsiz terapötik öneme sahip
İstisu, merhem havalı, eşsiz zengin doğal kaynağı, güzellik sergisi olan Kelbecer`de
yerleşmiş, kutsallıkları ile saygı ve ün kazanmış, kutsal ocak sahibi olmuşlar,
doğrulukları, temiz niyetlerine göre
halk arasında büyük beğeni ve saygı
kazanmışlar. Halkın güven yeri, sığınağı, şifa ocağı olmuşlar. Bu dönemden itibaren
Zarife hanımın 20 yakın ulubabaları Murovdağ yamaçlarında yaşamışlar.
Hicretin yüz kırk sekizinci yılında İmam Sadık (As) şehit olduktan sonar
İmam Kazım (As) imamlık dönemine başladı. O. Hz. İmam olduğu bu 35 (yahut 38)
yıl boyunca aşağıda yazılı halifeler onunla aynı yüzyılda yaşamışlar:
Mensur Devanigi (137-158 h.g)
Mehdi adıyla ün salmış Muhammed ( 158-169)
Hadi (169-170)
Harun (170-193)
Zarife hanım şimdilik son varis olarak dedelerinden yadigar kalan eski
soyağacı defterinin elyazmasını gözbebeği gibi koruyor.
Bu kitapta Zarifa hanımın atalarından;- mucizeler sahibi, olağanüstü yeteneğe
sahip 20 kişilik seyitin ismi yer almaktadır:
… Seyit Muhammed, Seyit Ali, Ağa Seyit Resul Ağamir oğlu, Seyit Alkeber,
Seyit Abbas, Seyit Mirhamit, Seyit Alekber Seyit Abbas oğlu, Seyit Rza Seyit
İbrahim oğlu, Seyit Misgin Seyit Abbas oğlu, Seyit Muhammed Seyit Alekber oğlu,
Seyit Aziz Seyit Alekber oğlu, Seyit Veli Seyit Hemit oğlu, Seyit Cafer Seyit
Alekber oğlu, Seyit Mirabdulla Seyit Cafer oğlu, Seyit Ağamir Seyit Alekber oğlu…
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….Meşedi Ağamir Baba
O, çok güzel görünüşlü, nurani, kırmızı sakallı, kutsal bir kişi olmuştur.
O, yaşadığı dönemde Horasan`da seyitlerin kutsallığının sınama törenine
katılmıştır. İşbu sınama töreninde ocakta kızarana kadar ısıtılmış sehpayı eline
götürerek boynuna dolamak, daha sonra sehpayı boynundan aşağı indirerek halının
üzerine bırakmalıymış. Ortaya koyulan şart şöyleymiş: el, boyun ve halı yanmamalı.
Törene katılımcıların çoğu buna cesaret etmemişler, bazıları ise ellerine almak
isterken elleri yanmıştır. Sadece Meşedi Ağamir Baba sehpayı hiçbir şey olmamış
gibi eline alarak boynuna geçirmiş ve halının üzerine bırakmıştır. Onun eli, boynu
ve ayrıca halı yanmamıştır. Bu olay Seyit Ağamir Baba`nın son mucizesi olmamıştır.
Onun mucizeleri ile ilgili olarak birçok rivayetler vardır.
… Dedesi Seyit Misgin
O, esmer, uzun boylu, sabırlı, nurani yüzlü, ince vücuda sahip seyit olarak
tanınmıştır. Onunda da hayatı mucizelerle zengin olmuştur. Söylediklerinin hepsi
doğru çıkıyormuş. Allah tüm dileklerini yerine getiriyormuş. Kutsallığı ile o neslin
çok seçkin insanı sayılmıştır. Keskin görücülük yeteneğine sahipmiş. Yıllar önce
o, Zarife hanımın doğacağını, önemli kişiliği ile soyuna gurur getireceğini, tüm
dünyada tanınacağını kızı Seyit Bilgeyis Hanım`a söylemiş ve Zarife hanım`ı
korumasını istemiştir. Seyit Misgin 45 yaşında kaybolmuştur.
Semayıl Nine
... Seyitlerin kutsal ninesi sayılan Semayıl nine de ocak sahibi, sözünde
keskin olan, hükümlü, söylediklerinin hepsi tüm insanlar için bir nevi kanun sayılan
insan olmuştur. Onun ocağından ve kudretinden herkes sakınmış, ona saygı ve
hürmetle yanaşmışlar.
Onun yanına temiz kalple gelenler umutsuz geri
dönmemişlerdir, şifa bulmak için gelenler şifa bulmuş, çocuk için gelenler çocuk
sahibi olmuş (anne olmuş), bereket için gelenler bereket sahibi olmuşlar. Allah`tan ne
dilese yerine getirilirmiş. Mucizeleri ile insanları hayran bırakmıştır. Onun
ziyaretine gelenlerin sayısı belli değildir. Herkes ona hürmet beslemiş, secde etmiştir.
Kelimelerinde herhangi bir kusur, yanlışlık olmamıştır.
Semayıl nine vefat ettiği dönemlerde-nesilden-nesile ona ulaşmış
`şecere`(soyağacı) belgesini, beşparmak elemi, tuğ, baş fesi, Horasan`dan getirilmiş
ve ailesine ait olan Kuran`-i Kerim ile birçok değerli hatıraları gelini Yahşı hanıma
ve torunu Bilgeyis hanıma vasiyet etmiştir.
O, 90 yaşına kadar yaşamış, herhangi bir hastalığa yakalanmamış ve aniden
hakkın rahmetine kavuştu (Allah rahmet eylesin!).
Yahşı nine
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... Bilgeyis hanımın annesi Yahşı nine ortaboylu, esmer tenli, güleryüzlü, citti
karakterli kadın olmuştur.
O, seyitlerin kanunlarını yüce tutmuş, bu kaidelere uyulmasına özen
göstermiştir. Kocası Seyit Misgin kaybolduktan sonra üç çocuğunu: oğlu Kazım ve
kızları Bilgeyis ile Siyatel`in bakımını üstlenmiştir.
Seyit Kazım savaştan geri dönmemiş, Siyatel ise genç yaşlarında doğum
sırasında ölmüştür.
Yahşı nine Zarife hanım doğduktan sonra Bilgeyis hanım ile beraber
çocuğun büyütülmesi ve Allah tarafından kadına verilmiş olağanüstü olayların
gerçekleşmesi konusunda ona yardımda bulunmuştur.
O, Zarife hanımı gözünün nuru saymış, onunla nefes almış, onun mutlu
anlarında yanında olmuştur.
Kuşaktan-kuşağa geçen seyitlerin hatıralarını Zarife hanıma vasiyet etmiştir.
Kelbecer işgal edildiği dönemlerde Yahşı nine hakkın rahmetine kavuştu (Allah
rahmet eylesin!).
Bilgeyis ana
Bilgeyis ana güçlü, hükümlü, eski imparatorluk döneminde yüksek görevlerde
çalışmış, citti karakterli bir kadın olmuştur.
Bu kutsal, eşsiz anne Zarife hanımın hayatında büyük öneme sahip olmuştur.
O, hayatı boyunca, ayrıca üç kez farklı yıllarda letarji uykusuna daldığı zaman gecegündüz ona bakmış, annesi Yahşı nine dışında kimseye bu konuda bahs etmemiştir.
O, Zarife hanımın hem annesi, hemde arkadaşı, ayrıca yardımcısı olmuştur.
Babası Seyit Misgin gibi o da vefat edeceği günü bilmiştir. 27 Kasım 1999
tarihinde akşama doğru çocuklarını yanına çağırmış, son bilgeli önerilerinde
bulunmuş ve bir gün sonra saat 12`de öleceğini bildirmiştir. Bu kelimeleri o kadar
soğukkanlıkla söylemişki kimse dediklerini cittiye almamıştır. Hatta bu güzel insan
ihsanı için hangi gün ne bişirilmesi gerektiğini ve meclisin yönetilmesi için hangi
hocanın davet edilmesi konusunda da talimatlar vermiştir. Etesi gün dediği saatte,
yani saat 12`de hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Yagub baba
... Zarife hanımın babası olan Azad oğlu Yagub Mayılov uzunboylu, esmer
tenli, sevecen, dikkatli, derin düşünceli, yüksek organize etme yeteneğine sahip,
insanları doğru değerlendirebilen bir insandı.
Yagub baba büyük tarihe, kuşkusuz ağır denemeli ocağa sahip, yüzyıllar
boyu tarihte izlerini bırakmış, olağanüstü kişiler yetiştirmiş beş yüz yıllık soyağacı
tarihine sahip seyitler kuşağı ile akraba olarak, Seyit Misgin kızı Bilgeyis ile
evlenmiştir. İlk günlerdn itibaren seyitlerin kaidelerine sevgi ve saygıyla uymuştur.
- 17 -

Zorluklarla dolu yaşam yolu katederek Bilgeyis hanımla omuz-omuza çalışmış ve
altı çocuk büyütmüşler. Çalıştığı yerlerde her zaman başarılı olmuştur.
Tüm mültecilerimiz gibi o da doğma, barlı-bereketli sefalı topraklarını
terkettikten sonra Zarife hanım ona hiçbir zorluk çekmesine müsade etmese bile
vatan, yurt hasreti Yagub`a kendi etkisini göstermeye bilmezdi ve ayrılık acısı
kalbini incitiyordu. O, 20 Mayıs 1989 tarihinde Hanlar İlçesinin Mollacelilli
Köyünde vefat etmiştir.
Evet, `Şifa Perisi`ne kadarki olgun ve bilge kişileri hakkında Size bilgi
vermeyi kendimize borç bildik. Ünlü Soyağacının son temsilcisi ve devamcısı olan
Zarife hanım ise hakkın nuruna boyanmış yaşamını şerefle yaşamağın yanısıra
kendi tarihini de yazmaktadır. Nasıl?
Zarife hanımın anlatttıklarından:
-Meşhed şehrinden İmam Museyi Kazım (As) soyunun temsilcisi olarak teklif
aldım fakat kabul etmedim. Vatanım benim için her yerden daha üstündür. Ülkemiz
için böyle sıkıntılı, zorlu dönemlerde halkın acısını kısmen hafiflete biliyorsam eğer,
demekki bende neredese halkıma hizmet etmiş oluyorum. Zahmetimi imkansızlar,
kimsesi olmayanlar, yaşlılar ve öksüzlerle paylaşıyor, savaş yerlerine-askerlerimizin
yanına eli dolu giderken kendimi mutlu hissediyorum.
Romanya`da yaşayan bir sanayi ci sayemde sağlığına kavuştuktan sonra kendi
fabrikasında ürettiği ürünlerden birine `Zarife` ismini vermişse demekki yaşamağa
değer.
Almanya`ya gittim. Almanya`da ilk günlerde benimle ilgili tereddütler
yaşandı. Toplam 15 dak.içerisinde ben onlara günümüzde bile mucizelerin olduğunu
kanıtladım.
Almanya`da kaldığım 7 ay süresince iki zor sınavdan geçtim ve iki ay sonra
serbest şekilde çalışmama izin verdiler. Almanya`da beni tanıyanlar ismimi `Frau
rentgen` diye çağırıyorlardı. Zaten çalıştığım şirketin ismi de Frau Rentgen Şirketi
idi.
Bildiyim tek şey şuki dünyanın neresinde olsam bile yine vatanıma geliyorum.
Sonsuz hazineye benzer Zarife hanım iç görebilme yeteneğiyle dünya çapında
eşi-benzeri olmayan yegane insandır. O, zaten kendisinin bile tam anlamadığı bir
`dünya` ile temasta bulunuyor. Bu olağanüstü dünyada gördüklerini gerçek hayat ile
bir türlü ayarlayamamaktadır.
Zarife o dünyada gördüklerini anlatmak gücüne sahip değildir. Aydınlı, nurlu
alemde gördüklerini, ışıklı, parlak kubbeler ile ilgili anlatmak hakkına sahip
değildir. Zarife hanım o nurlu dünyadan geri dönmek istemese bile Allahu Teala
onu halk için 18 günlük rüyadan uyandırmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:
`Ben gizli bir hazine idim, beni tanımalarını istedim ve bu yüzden dünyayı yarattım`.
- 18 -

Çekinmeden söyleye bilirizki Zarife hanım insanın neler yapabileceğini
kanıtlamak için doğmuştur.
Bu vergili kadının kudreti herkesi kendine hayran bırakmıştır. Bu kudret onda
neredendir, niçindir?.
Tıp biliminin hızlı bir şekilde gelişimi ve Biyoloji ve Genetik Bilimer
yönünde kazanılan başarılar olmasına rağmen
insan günümüzde bile kısmen
öğrenilmiş ve henüz yeterli sonuca ulaşılmamıştır. Hasta birinin yaşama isteği, neyin
bahasına olursa-olsun sağlığına kavuşma isteği doğaldır. Peki insanı basit insan
olmaktan olağanüstü güce ulaştıran Allah vergisi nasıl? Allah'ın yarattığı her kişide
böyle yüksek duyum duygusu, ince duygu, sezgi ve çekim gücü oluyor mu?.
Ellerin muhteşem kudreti ile binlerce hastaya şifa veren bu fenomen kadın,
tüm hasta kalplerde kendi mumunu merhametli gülüşü ile yakıyor.
Hz.Emir Ali ibn Abutalib değerli sözlerine göre Kuran-i Kerim`den sonra
ikinci kitap olarak görülen Nehcül Belaga`da sözkonusu gerçeğin açıklamasını
güzelce yapmıştır:
`İmam ahlinin yeryüzünde gülüş, kalbinde hüzün bulunmaktadır. Onun gönlü
her şeyden geniş, nefsi her şeyden azdır. Kibirliği kabul etmiyor, şöhrete düşmandır,
acısı çok, düşüncesi ise derindir.
Evet, Allah`ın öyle kulları vardırki Allah bu kişileri kullarına hizmet etmek
amacıyla göndermiş ve onların faydalanmaları için nimetlendirmiştir. (Hz.Ali).
Peki dünya ışığına hasret kalmış gözlere şifa vermek, top atılsa bile,kılı
kımıldamayan kişinin duyma yeteneğini onarmak, iç organ tümörlerinin ilkin şeklini
tamamen yoketmek, kırılmış kemikleri, yanmış saç derisini eski haline geri getirmek
(özellikle üçrengli tüyler geri getirmek), yıllarca çocuk özlemi çekenleri çocuk sahibi
yapmak nasıl? Bunlara inanmamak mümkün mü? Özellikle herhangi bir ilaç veya tıp
malzemeleri kullanılmadan (Yaklaşık 60-70 tür hastalığı) toplam 3-4 gün içerisinde
tedavi etdirerek sağlıklarına kavuşturmak mucize değil mi?. Asla değildir! Bunlar
hayatın gerçeğidir ve ilkönce gerçek değişmez olarak kalıyor.

RÖNTGEN KADIN –ZARİFE MAYILOVA
Zarife Mayılova 1959 yılında dağlar koynunda, Azerbaycan`ın güzel
yerlerinden biri olan Kelbecer ilçesinin Kilse köyünde doğdu.
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7. İmam Museyi-Kazım (As) torunudur. Babası Azad oğlu Yagub, annesi
Misgin kızı Bilgeyis halk içinde hayırseverliği ile nam salmışlar. Ailenin altı çocuğu
varmış ve Zarife hanım ailenin altıncı çocuğudur.
Allahu Teala Zarife henüz daha küçükken onun elinden tutup ışıklı, nurlukimsenin ulaşamayacağı ve göremeyeceği daha yüksek-olağanüstü bir dünyaya
götürdü. Şimdi Zarife bu aydın-ışıklı dünyadan hasta insanları Allah`ın yardımıyla
yakalndıkları hastalıkalrdan tedavi ederek kurtarıyor. Karanlık yollarını aydınlatıyor.
Çocukları, anneleri, insanlığı belalardan koruyor.
Bu Allah`ın vergisidir ve herkese nasip olmayan harikulade bir mutluluktur.
Zarife hanım kutsal seyitlerin yaşadığı evde doğduğu ve onlardan eğitim
gördüğü için iç dünyası bile yazyağmuru sonrası temizlenmiş sema gibi, gökler gibi
bembeyazdı. İlk bakıcıları büyükannesi Yahşı hanım ve annesi Bilgeyis hanım
olmuştur.
Zarife Mayılova olağanüstü bilgiye sahiptir. Bu kadın iki kez 12 günıül, bir
kez ise 18 günlük letarji uykusuna dalmıştır. Ve her defasında ona yeni yetenekler
verimiştir. Kendisi `Şifa Perisi` olarak tanınmaktadır.
O günden günümüze kadar Zarife hanım Allahu Teala`nın görünmez güçleri
tarafından modern Tıp biliminin bile aciz kaldığı en zor hastalıkları hiçbir ilaç
kullanmadan, pansuman yapmadan tedavi ediyor. O, insanın organizmasında
meydana gelen ve modern tıp malzemelerinin, aygıtlarının bile belirleyemedikleri
değişiklikleri, hastalıkları karanlık odada bir dakika içinde belirlemek, insanın iç
dünyasını görebilme yeteneğine sahiptir.
Röntgen kadın Zarife Mayılova`nın dedelerinin tarihi daha eskilere dayanır.
Elimizde bulunan belgeye dayanarak onların 1006-1007 (Miladi 1587-1588) tarihleri
arasında Horasan`da (Şimdiki Irak) yaşadıklarını öğrenmiş oluyoruz. Bu kadının
dedeleri bilgeli ve kutsal kişiler olmuşlar. Onlarla ilgili olarak yazılı kaynaklarda bile
kapsamlı bilgiler yer almaktadır.
11- 26 Eylül 1995 tarihli `Kelbecer Harayı` gazetesinin iki nushasında Zarife
hanımın dedesi Seyit Misgin Ağa`nın kutsal mekanında, ora yüz tutan hastaların
nasıl şifa bulmaları ile ilgili olarak ilginç gerçeklerden bahs edilmiştir. ` Soyunu
yaşatıyor` başlıklı bu yazıda Genife Samedova Zarife hanımın hemşerisi ile
görüşmesinden bahseder, hayatının ikinci yüzyılını yaşayan Yamen Emrahova`nın
Zarife`nin büyük dedesi hakkındaki düşüncelerini kaleme alır.

100 yaşı aşkın Yamen ninenin anılarından:
Ben, Zarife`nin büyük dedesini bizzat görmüşümdür. Birinci dedesinin ismi
Meşedi Ağamir idi. Saygıdeğer insandı. 2 oğlu vardı: Seyit Hemid ve Seyit Abbas.
- 20 -

Seyit Abbas`ın karısı Şamayıl da seyit kızıydı. Seyit Abbas`ın üç oğlan çocuğu
vardı. Seyit Selim, Seyit Misgin ve Seyit Rza. Seyit Misgin Zarife hanımın üçüncü
dedesidir. Seyit Misgin`in Kazım isimli bir oğlu olmuş ve Kazım savaştan geri
dönmemiştir. Seyit Misgin`in kızları:Bilgeyis ve Siyatel. Siyatel erken öldü.
Bilgeyis ise mültecilik yıllarına bile tanıklık etmiştir.
Seyit Misgin deneyimli seyit idi. Evine inanarak, umutla gelenler burada şifa
buluyorlardı. Bizzat şahidi olduğum birşeyi anlatacağım: Kutsal mekanında yılanlar
oluyordu. Seyit Ağamir dedenin zamanında evdeki yılanlardan biri su kabına girdi.
Hepimiz korktuk. `Suyu zehirledi` dedik. Ağamir dede sudan bir kova dolusu su içti
ve şöyle dedi. Buraya gelen kimseye zarar vermez, endişelenmeyin.
Seyit Misgin`in yaşadığı yıllarda onun ocağına ziyarete gelenlerin, kurban
kesenlerin sayısı sonsuz idi. Bir yakın akrabası korktuğu için ağzı eğilmiştir. Babam
onu Seyit Misgin`in ocağına apardı. Geceni orada kaldı. Sabah olunca herkes onun
sağlığına kavuştuğunu gördü. Yüzlerce böyle hastalar orada şifa bulmuştur.
Ocakla ilgili olarak hiçbir kuşkum yokdu. Gücünün, kudretinin bile şahidiyim.
Bir zamanlar babam bile Seyit Misgin ocağında kusbanlar kesmiştir.
Bu yaşımda Zarife hanım ile görüşmek şansım oldu. Onun hastalarının
anlattıkları ve şahidi olduğum mucizeler bana tanıdık geliyordu. Baba ocağıdır
çünkü.
Yürüyemiyordum. Zarife hanım bana söylediki Yamen nine, öyle
yapacağımki az sonra basamakları kimsenin yardımı olmadan yürüyeceksin. Ona
şöyle dedim: İnanıyorum, kızım, senin seyit dedelerinin mucizelerini ve ocağınızın
kerametini görmüşümdür. Şifalı ellerini dizlerime dokundurdu. Gerçekten eve
geldiğim sırada artık ayak ve dizlerimin ağrıları dinmiştir.
Genel olarak yıllar içinde röngen kadın-Zarife Mayılova hakkında, onun
hastalarına vermiş olduğu şifa konusunda binlerce gazete ve dergiler yayınlanmıştır.
yabancı ülkelerde basılan gazete ve dergilerde bilgiler verilmiştir. Din adamlarının
ilgilsini bile üzerine çekmeyi başarmıştır. Aydınlar, bilim adamları, tıp uzmanları
Zarife hanımın yeteneği karşısında hayretlerini gizleyememişler. Birçoğu bununla
ilgili olarak Televizyon ve Radyo programlarında izleyicilere anlatmışlar, bilgi
vermişler. Şuan onun yanına sadece Azeriler değil, yakın-uzak yabancı ülkelerden
bile gelenler vardır ve burada şifa buluyorlar. Sadece hastalar değil, olağanüstü güce
sahip insanlarla ilgilenen, onları araştıran uzmanlar bile geliyorlar.
Yurtdışından ilginç teklifler almıştı. Fakat, Zarife hanım Azerbaycan`da kendi ülkesinde çalışmağı herşeyden yüce buluyor. Canıyla, kanıyla bu toprağa
bağlıdır. Mal-mülk kalıcı değildir, nam, vatan, millet, kutsal yerler ise kalıcıdır`
diyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı`nın geleneksel olmayan medikal
tedavi ve teşhis aktivitelerini gerçekleştirmek için Zerife hanıma lisans vermiştir.
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Moskova
Sağlık Merkezi sertifikası, İnternasional Dünya Akademisi`nin
(İngilizce) onur diploması, Uluslararası Bilirkişi Akademisi`nin Akademiki ünvanı,
Uluslararası Özgeçmiş Merkezi`nin
Yüzyılın Bilim Adamı, `Ünlü Kişiler`
Diploması, `Loğman` Diploması, Uluslararası Dilbilimi Bilimsel Araştırmalar
Merkezi Diploması, `Zengin Azerbaycan Uğrunda` Sosyal Derneği`nin `Yılın
Tabibi` Diploması, `Simurg` Ulusal Ödülü Vakfı`nın Diploması, Akademik Kamal
Talıbzade tarafından verilmiş `N.Narimanov` Diploması, Azerbaycan Cumhuriyeti
İşçi Sendikası Daimi Üyeleri tarafından verilmiş diploma, Azerbaycan Aydınları
Derneği`nin Diploması, Oktay Salamzade`nin `Ziya` Diploması, `Yılın Onursal
Doktoru` Diploması, Hacı Zeynalabdin Tağıyev Adına `Hayriyye` Diploması,
`Gayğı` Derneği Diplomasına sahip olmuştur.
Çok geçmeden Zarife Mayılova New-York Bilimler Akademisi üyeliğine
seçilmiştir.
Röngen kadın-Zarife hanım sayca 70`den fazla hastalığı tedavi ediyor.
18-23 yıl çocuk özlemi yaşayan annelere mutluluk veriyor. Çoğu doğdukları
kızlarına kendi rızaları ile Zarife ismini veriyorlar. Oğlan çocuğu doğduğu zaman ise
çocuğa isim verilmesini Zarife hanıma havale ediyorlar. Bugün Zarife hanımın
tedavisi sonucu doğan yüzlerce küçük Zarife ve güzel isimler verilmiş oğlan
çocukları vardır. Zarife hanım onlara bakarak mutlu oluyor. Bu çocukların doğum
günlerine katılıyor, tebrik için güzel hediyeler ve güller alıyor. Doğan bebeklere en
güzel duygularını iletiyor.
Tedavisi sonucu doğan, çalışma odasında duvar boyunca resimleri dizilen
çocuk resimlerine bakarak Allah`a dualar ediyor. `El benden, sonuç Allah`tandır`
diyor. Zarife hanımın odasının özel bir yerinde bulunan küçük cam kablardaki taşlar
onun yanına gelenlerin dikkatini çekiyor. Bu, hastaların böbreklerinden alınan
büyüklü küçüklü taşlardır ve camın üzerinde hastanın ismi, soyadı, adresi
yazılmıştır. Ölümle yüzleşenler bile ona sığınıyor. O da Allah vergisi, ruhsatı, elinin
şifası ile hastaları iyileştiriyor. Görmeyen gözlere ışık, nur saçıyor, ağrıyan kalplere
şifa veriyor, dizlere takat geliyor, duymayan kulaklar işitiyor, çocuk sahibi
olamayan aileler çocuk sahibi oluyor, insanlara mutluluk veriyor.
Birçokları gözlüklerini, sarığını, çeliğini, acı ilaçlarını oracıkta bırakıp, sevinç
içinde evine dönüyorlar. Zarife hanıma şiirle, şarkıyla, nağme ile, ilginç mektuplarla
teşekkürlerini iletenlerin sayısı fazladır. Bunu gören Zarife hanım Allah`a ellerini
açıp dualar ediyor ve hergün şöyle diyor:
Veren Allah, alan Allah,
Sen değilsin yalan, Allah.
Kendi nurundan yarattın bizi sen.
Ezel sensin, son sensin, biz geldi-gideriz.
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Demiyorum bize devlet, mal mülk ver.
Dünya mülkü el çirkidir, her ne veriyorsan kamal ver.
Nazarından salma bizi, esas şuki sağ (sağlam) can ver.
`Asrın Mucizesi`, `Röngen Kadın` ismi verilen Zarife Mayılova ince kalpli
insandır. Kalbinde insanlara, doğaya, canlı, cansız tüm yaratıklara sonsuz sevgisi
vardır. Yeryüzüne aşıktır, göye vurgundur. Milletin, toprağın derdini, ağrı-acısını
çekiyor.
Bağımsız Azerbaycan`ın vatandaşı olduğu için gurur duyuyor. Ve ülkesinin
güzel geleceğine inanıyor. Zarife Mayılova`nın mucize ile dolu hayatı onu tanıyanlar
için, ayrıca diğerleri içinde ilginçtir. Hakkında yazılan kitaplarda, gazete ve
makalelerde yüzlerce şifa bulmuş hastaların samimi sözleri
bulunmaktadır.
Okudukca insan hayrete düşüyor. Bu hastalar arasında ünlü kişilerin, din
adamlarının, doktorların, profesörlerin, akademiklerin, gazetecilerin, şair ve
yazarların, hatta çocukların olduğunu gördükce insan Allah`ın varlığına bir kez daha
inanıyor. Şükran dolu dört kişinin mektubundan kısa satırlar:
Azerbaycan Radyosu çalışanı-35 yıllık gazetecilik stajına sahip, birçok
kitapların yazarı Zarife Ağahüseyn kızı `Yenileşen Azerbaycan` Gazetesinin 31
Temmuz 2008 tarihli sayında röntgen kadın Zarife Mayılova ile buluşmasından,
gözlemlediği hastalardan çok ilginç bir yazı kaleme almıştır. Gazeteci Zarife hanım
şöyle anlatıyor:
`Zarife hanım ile buluşmazdan birkaç gün önce onun hastaları ile bekleme
salonunda konuşmalar, gözlemler yaptım. Doğrusu hayret etmemek elimde
değildir.Yanımdaca birkaç hastayı muayene etti. Hastalığını doğru belirledi ve
tanısını koydu. Hastaların kendileri bile bunu onayladılar. Son olarak benide
muayene etmek istediğini söyledi. Şikayetimin olmadığını dedim. Tekit etti. Işığı
kapatarak karanlık odada beni dikkatlice inceledi.
-Midenizi niçin tedavi etmiyorsunuz?
-Midemden şuana kadar hiç şikayetim olmadı ki? dediğim zaman o, ısrarla
söyledi:
-Mutlaka doktora git, sonra geç olur.
Doğrusu itiraz ettim.
-Üç kez cerrahi ameliyat olunmusunuz. Boğazınızda
bademcikler
gözükmüyor. Körbağırsağınız yoktur. Birde ayağınızdan ameliyat olunmuşsunuz.
Hayatım boyu böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Herşeyi doğru söyledi.
Ben daha sonralar Zarife hanımın yanına birçok hastayı gönderdim. Çünkü onun bu
muhteşem yeteneği beni hayran bırakmıştı.
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Aradan bir süre geçmiş ben midemi tedavi etdirmədiyim için zorlu bir
ameliyat keçirtdim. Ömür boyu ağrımayan mide aniden iş yerimdeyken yırtıldı ve
beni acilen hastaneye kaldırdılar.
Şimdi Zarife hanımın hastalara verdiği katkıların sayı-hesabı yoktur. Allah
onu bize kurtarıcı olarak göndermiştir. Şifalı ellerin, ışıklı gözleri her zaman
yaşasın!-diyorum.

BİNLERCE, MİLYONLARCA KİŞİLERİN TABİBİ, KURTARICISI
Allah`ın yarattığı, yeryüzünün eşrefi sayılan insanın kendisi bile olağanüstü
güçlerin etkisi altındadır. Bu konu yıllarca tartışma konusu olmuş, ne kadar insanalr
varsa bu konuda bir o kadar tartışılacak. Biliyoruzki, Allah`a yakınlık insanı
kutsallığa doğru götürüyor. Dünya kurulduğu günden itibaren kutsallık Allah`ın
insanlara armağan ettiği en büyük yüce özelliklerden biri sayılır. Fakat, bu
özelliklere herkes ulaşamıyor. Ama, çok az insan vardır ki, Allah`ın armağan
ettiği nura bürüne bilir. İşte Zarife Mayılova böyle kişilerden biridir.
O, Allah`ın vergi verdiği röntgen kadındır. Tabiki, olağanüstü olaylar
kerkesin kısmetine yazılmaz. Zarife Mayılova`nın hayatı olağanüstü olaylarla o
kadar zenginki, bu zenginlik onun Allah tarafından kullarına gönderilmiş kurtarıcı
tabip-doktor gibi tanınmasına hizmet gösterir. Genellikle, insanın ulaşmalı olduğu
olgunluk ve temizliğin amacı Allah`a yakın olmaktı. Allah`ın tercih ettiği, belirli
kişilere vermiş olduğu olağanüstü, insanüstü olaylar ile gerçekleşiyor.
Zarife hanımın yaşadığı yeri tanıyıp, onun tertemiz nefesine, aydınlık dolu
bakışlarına sığınanların duaları bir nevi Allah`a edilmiş sayılır. Çünkü onu
milletimize, halkımıza Allah göndermiştir. Dertlerimizin ilacı, milletimizin tabibi
gibi.
Zarife hanımın mucizelerinin aynen araştırılarak öğrenilmesi konusunda
modern bilim ve teknoloji bile acizdir. Peki bu mucizelerin temeli, sırrı nedir?.
Şüphesiz, onun olgun imanı ve inamıdı, ruhsatıdır, sihirli-gizemli nefesidir. İşte
bunu bilimsel yönden ortaya koymak sanıldığı kadar kolay değildir. Bilim bu ilahi
mucizeyi açıklamakta zorluk çekiyor. Sadece şunu söyleye bilirizki bu şifaverici
nefes kendi seyit ocağının hikmetinde, kutsal zatların `mirascısı` ismini
taşımasındadır.
Zarife hanımın bambaşka bir dünyası vardır. O, kendi dünyası ile bizim
dünyamız arasında bir nevi köprü rolunu oynamaktadır. Bugün cumhuriyetimiz
birçok ünlü doktorları onunla işbirliği içindedirler. Hatta, kendileri, aileleri bile
Zarife hanımın hastalarıdır. XX-XXI y.y`ın mucizesi sayılan Zarife hanımın ünü
dünya devletlerinde giderek artmaktadır.
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Zarife hanım Allahu Teala`nın görünmeyen kuvvetleri tarafından modern Tıp
dünyasının bile tedavi etmekte zorluk çektikleri en ağır hastalıkları hiçbir ilaç
kullanmadan tedavi eder, insan organizmasının oluşan, ayrıca daha modern tıp
malzemeleri ve cihazlarının bile belirleyemedikleri değişiklikleri karanlık odada
gözleri ile muayene ederek insanın iç organlarını görebilir.
O, Allah`ın şifa elçisidir. Onun mucizeleri ile kaç kişi şifa buluyor.
Modern Tıp biliminin herhangi bir ilaç kullanmadan, cerrahi işlemleri
yapmadan insanı zor, korkunç hastalıklardan kurtarıyor. Zarife hanımın mucizeleri
bununla bitmiyor.
Burada herkes derdine çare, yaralarına merhem buluyor. Zarife hanım
binlerce, milyonlarca kişinin hayatına mutluluk katmıştır. Tüm bunlar gerçektir ve
inkar edilemez.

MADDİDEN MANEVİYE, ZULMETTEN NURA
Kuran-i Kerim`de şöyle bir ifade vardır: Barzah.
Etimoloji anlamına göre bu kelime `perde`, `geçiş` demektir. Etimoloji
uzmanlarına göre `barzah` Allah-u Teala`nın dünya ve ahiret arasında kurduğu
alemdir:
Maddi olmayan bu mücerret alem ile ilgili olarak Kuran-i Kerim`in
`Möminün` suresinde şöyle denilir:
`Kıyamete kadar barzahtır`. Dünya ve ahiret işleri arasındaki bu alem
yaşadığımız aleme benzeyemediği için Misali Alem de denilir. Fizik ve Kosmoloji
bilimleri uzmanlarına göre yaşadığımız ve kavradığımız bu maddi alemde her şeyin
aynada olduğu gibi aynen yansıması da vardır.
Yani herşey simmetriktir. Maddi alemin istenilen alanında bu simmetri
gözlemlenmektedir. Demekki maddenin kendisi bile simmetrik olmalıdır. Birisi
bizim gördüğümüz maddi, diğeri ise maddi olmayan.
Bilim artık nükleer içinde antimateriyi bulmuştur. Bu elektronun karşıtı olan
pozitrondur. Elektron negatif, pozitron ise pozitif elektrik yüküne sahiptir. Şöyle
söylersek atom sanki küçük ölçümlü kainattır. Demekki, bizim bu maddi alemin
karşıtı olan simmetri bir anti-alem, yani antimateriden oluşmuş alem (dünya)
olmalıdır. Peki bu alem nerede?. Allahu Teala bunu gizliyor. Tüm bunları ister
bilim, isterse dini açıdan açıklamak çok zordur. Fakat, tüm bunları sayın
okuyuculara açıklamaktaki amacım farklıdır.
Yer yüzünde iç organları tarayabilme yeteneğine sahip yegane insan Zarife
hanım insanlara belli olmayan bir dünyadan bahs ediyor. Bu dünyaya olan sevgisini
hiçbir sevgi ile kıyaslayamıyor.
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Ayetullah Abdulhüseyin `Destgeyib Mead` isimli kitabında şöyle yazıyor:
`Barzah dünyasının bu fani dünyadan üstünlüklerinden biri, orada etkileme gücünün
yüksek olmasıdır. Yüce hikmette herkese açıklanması imkansız olan bir gerçek vardır
ve sadece bu gerçeğe işaret edip geçiyoruz. Algılayan ve algılanan latif (maddi
olmayan) oldukca algılamada (idrak) güçleniyor`.
Bugün milyonlarca kişini hayrete düşüren Zarife hanım uzun vadeli `Rahman-i
uykuya` sırasında gezerek seyahet ettiği, lezzetinden doyamadığı bu güzel dünya
belki barzahın ta kendisidir?!. Zarife hanım bu dünyada son derece serbest, rahat,
sınırsız, sanki uçuyormuş gibi gezinmesinden ve yaşadığımız dünyaya geri dönmek
istememesinden bahsediyor.
Çünkü barzahtaki vücutda ruhsal vücuttur. Yani yapıca fiziksel görünmesine
rağmen maddi değildir. Havadan latiftir ve Abdulhüseyn Destgeyb`in yazdığı gibi
ona engel olabilecek hiçbir şey yoktur.
Zarife hanım `rahman-i uyku` sırasında gördüğü dünyayı `ışık, nur dünyası`
adlandırıyor. Yumurta şekilli kuleleri, tarif edilmesi zor olan güzellikle ışık saçarak
parlayan o dünyada gördüklerini sona kadar anlatmak ihtiyarına shaip değildir.
Barzah ile ilgili olarak kapsamlı bilgi vermeye çalışan `Mead` kitabının
yazarı şöyle yazıyor: `barzahın zamanı ölüm saatinden itibaren kabirden ayağa
kaldırılana kadardır`.
Demekki, yazar barzah dedikte insanın ölüm anından itibaren kıyamet
gününe kadarki dünyayı kast ediyor. Öyle ise Zarife hanımın görmüş olduğu dünya
sözkonusu barzah ile beraber tutmak doğru mu?. Barzah insanın ölümünden sonraki
hayattır. Zarife hanım ise ` rahman-i uyku`da oluyor.
Okuyucunun daha aydın anlaya bilmesi için bazı ince konulara değinmek
istiyorum.
İlk önce Zarife hanımın anlattığı gibi ` O dünyadan yaşadığımız dünyaya geri
dönmek istemiyordum` ifadesi ilgiye neden oldu. Bu o demektir ki Zarife hanım
`rahman-i uyku`dayken cisminden ayrılıyor. Bunu mantık açısından açıklamak
mümkün müdür?. Felsefe bilimine başvuralım: Antik Yunan felsefecisi Platon`a
(M.Ö.427-347) göre beden ruhun bulunduğu mekandır. Onun iyi cismi kalpte, az
iyi ve ihtiraslarla ilişkin kısmı karaciğerde bulunuyor. İnsanın ruhunu vücutla
birleştirerek
cismani dünyada yerleştirmek Platon teknolojisinin temelini
oluşturuyordu. Ruhla ilgili olarak ilk mükemmel kitabı kaleme almış Aristotel
(M.Ö.384) Platon`u yüksek değerlendirmesine rağmen onun bazı düşüncelerini kabul
etmiyordu. Aristotel şöyle yazıyordu: `Platon benim arkadaşımdır, fakat gerçek
benim için daha önemlidir`.
Aristotel`e göre organik dünya inorganik dünyadan kendisinin ruha sahip
olması, canlılığı ile farklılık göstermektedir. Ruh sadece canlı bedende olabilir.
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Beden üyeleri faaliyet ve uygulanmak amacıyla oluşturulmuştur. Demekki bu
organlar onlara uygulanacak ruhu kast ediyorlar.
Ruh hayatın ilkesidir, o, beslenen ve büyüyen mevcudata özgü bir nesnedir.
Gıdanın benimsenilmesi ve hazmi için beden üyelerinin aktiviteliği çok önemlidir,
demekki ruh sadece organ ve cismani vücutta bulunabilir.
`Ruh vücudun enteleksisidir, ayrıca bu imkan entelekiyasıdır` şeklinde belirten
Aristotel ile Platon arasındaki farklılık açık şekilde görülmektedir. Platon ruhu
ikinci sübstansiyon ( madde-varlık) olarak görüyordusa Aristotel bunları bir araya
getirerek şekil ve materinin ayrılmaz vahdetini daha çok gözler önüne seriyor. Platon
ve Aristotel`den sonra ruhla ilgili fikir söyleyen, mükemmel eser kaleme alan İbn
Sina ve agnostisizm temsilcisi Davud Yum olmuştur.
Davud Yum ruh teorisini serbest bilim olarak nitelendirmeğe çalışmasına
rağmen ruh ile ilgili yeterli bilginin olmaması, bu alanın unutulmasına neden
olmuştur.
Kuran-i Kerim`de şöyle buyrulur: `Ruh Allah`ın işlerindendir`. Yani gizli bir
sırdır.
Zarife hanımın anlattığı kesif vücudun astral örtüğüdür, onu terk ederek
ayrılan ise bilim dünyasının günümüze kadar çözemediği ruh değil mi?. Uyku ölüm
gibidir. Rüya ve rüya görme konularının tababette ve biyolojide tamamen
çözümüne kavuşmaması, bu konunun
bilimsel yönden açıklanmasını hayli
zorlaştırıyor. Zarife hanımın `şifa gücü` aldığı dünya `kutsal dünyadırsa` bazılarının
ona telepat demeleri doğru mu?. Zarife hanım telepatinin ona istinat edilmesini
kabul etmiyor. İnsanın iç dünyasını karanlıkta görürken aydınlı dünyadan ona
sunulan özel gücün kim tarafından verildiğini söylemekten kaçınıyor.
Duyu organları oldukca hassas olan telepatlar Volf Messing, Mihail Kuni,
Tofig Dadaşov ve Biyoloji uzmanı (seh 40) Yevgeniya Davitaşvili ile bu kadın
arasındaki fark onun karanlık odada görebilme yeteneğinin güçlü olması, aydınlı
ortamda ise iç organları görememesidir.
Bazılarının onun `Mucize`, bazılarının ise `Röntgen kadın` adlandırmaları işte
bu sırlı ve ilginç olaylardan ileri geliyor. Hayırseverlik ışığına bürünmüş, yüzünde
donmuş gülüşü olan bu `İlahi vergili` kadını şifa perisine benzetiyorlar.
Maddiden maneviye, zulmetten nura kavuştuğu kendi esrarengiz dünyasına can
atıyor. Göremeyen gözlere verdiği ışıktan, bir küçük çocuğu kavuşturduğu sağlığını,
kalbi kırık birisine temenansız olarak gösterdiği yardımdan almış olduğu manevi
zevki dünyanın hiçbir devletine değişemez. Zarife hanımın kendini mutlu saydığı
anlar şifa bulan kişilerin gözlerinden akan mutluluk gözyaşlarını kendi elleriyle
sildiği anlardır. Şifa bulunların dualarını para ve hediyelerden daha üstün ve değerli
sayıyor.
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RÜYALAR HAKKINDA
Rüya ile ilgili anlatılan destan ve masallarımızda aşırı gerçekler vardır.
Ayrıca bu tür geleneklerin tarihi kökleri türk folklorunun eski örneklerinden
kaynaklanır.
Abideye dönüşmüş büyük tarihi-medeni, edebi-felsefi değere sahip olan
Kitab-i Dede Korkut kitabının ikinci boyunda şöyle yazılır: Av zamanı Kazan Han
rüyasında parmağını kanlar içerisinde görüyor. Yine aynı boyda Karaca Çoban
kötü bir rüya görüyor ve rüyasında tepe şeklinde taş toparlıyor. Çok geçmeden
rüyası doğru çıkıyor. Gerçekten kötü olaylar yaşanıyor, destanın kahramanı
rüyasında gördüğü kişilerle karşılaşıyor. Böylece, görülen rüyalar genellikle
gerçekleşiyor.
Bu zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Rüya görmenin gerçek psikolojikfizyolojik özelliği var mı?.
Genellikle, rüya nedir ve rüyada yaşanan olayın daha sonralar gerçekleşmesi
mümkün mü?.
Mevcut bilimsel mülahazalara dayanarak şunu söyleye biliriz ki, rüya doğal
süreçtir, organizmanın gereken ihtiyaçlarını karşılamakla ilgilidir. Bizim niyet ve
amaçlarımıza bağlı değildir.
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Uyku ve rüya görmek fizyolojik süreçtir ve onun çeşitli nedenleri vardır.
İnsan uykudayken organizma ile dış ortam arasındaki ilişki kesiliyor, yani insan dış
ortamın etkisine bilinçi olarak tepki gösteremiyor. Çünkü, insanın beyni gecikme
durumuna geçiyor, özellikle beyin kabuğunun, yani bilinçli faaliyet merkezlerinin
gecikme durumuna geçmesi organizma ile dış ortam arasındaki ilişiği kesmiş
oluyor. Ama, uyku sırasında beyinin sinir hücrelerinin hepsi çalışmıyor değildir.
Uyku ve rüya görme sırasında sadece beyin kabuğundaki sinir hücrelerinin faaliyeti
ile kabukaltı bölgelerdeki sinir hücrelerinin faaliyetleri arasındaki ilişki zayıflıyor,
hatta bazıları kendi faaliyetlerini geciktirdiği, zayıfladığı halde diğerleri
güçlendiriyor. Bu yüzden uykuda olan kişide kabukaltı bölgelerdeki sinir
hücrelerinin faaliyetinin güçlenmesi sonucu bazı karakterler, manzaralar meydana
geliyor ki, buda rüyaların temel konusunu oluşturuyor. Demekki rüya görme daha
çok kabukaltı bölgelerin faaliyeti ile ilgilidir. Sözkonusu bölgelerin (noktaların)
faaliyeti insanın hayatını, davranışlarını citti şekilde etkiliyor.
Rüya olgularının eski tarihleri ve bunun etkisi, gerçekleşmesi gibi konular
zaman-zaman felsefecileri bile ilgilendirmiş, her bir milletin rüya tabiri ile ilgili
olarak rüya yorumları sistemi oluşmuştur. Dünyanın bazı küçük halklarına göre
rüyada yaşananlar gerçek olarak kabul ediliyordu. Eski zamanlarda, miladiden önce
ikinci yüzyıllarda yunan yazarı Efesllin Armellidor rüya görmelere dair sözlük
hazırlamıştır. Daha sonralar rüya görmenin karakterler sistemi oluşmuş, Heraelit,
Demokrit, Sokrat, Platon ve Aristotel rüya ilgili çok değerli düşünceleri söylemişler.
Antika çağında yaşamış Aristotel rüya sorununa değinmiş, `Rüya Hakkında`,
`Rüya Yorumları Hakkında` isimli makalelerini kaleme almıştır. Aristotel`e göre
rüyadayken görülen karakterler ve olaylar bizim duyu organlarımızın faaliyetinin
sonucudur.
Tibet tababetine dair bilgiler toplusu `Yudis`te-`Dört temel` isimli kitapta
rüyaların insan sağlığına etkisi ve rüyanın tanısal rola sahip olduğu belirtilmiştir.
Kitapta rüya görmenin altı nedeni belirtilmiştir: Rüyada hayatta görülenler
görünüyor, duyulanlar duyuluyor ve yapmak istediklerim hiss edilir...
Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak şunu söyleye bilirizki uyku organizma
için gıda kadar çok önemli doğal istektir.
İnsan olağanüstü durumlarda, uykusuz iki hafta devam getirebilir. Görüldüğü
gibi, rüya, rüya görülmesi doğal ve fizyolojik olgudur, rüyanın bilimsel olarak
açıklanması ta eskilerden bilgili kişilerin ilgisini çekmiştir. Şöyleki, rüya bir nevi
daha sonralar yaşanacak ve gerçekleşecek olayın hayali, psikolojisi ve tahminleme
yapısıdır. Uyku uyumak şeklinde devam eden fizyolojik durumdur. Bu zaman beyinbilinç tamamen veya kısmen kapanıyor. Bazı fizyolojik süreçler zayıflıyor ve beden
dinlenmeye başlıyor. Uyku kelimesinin çok anlamı vardır ve burada rüyagörme
büyük öneme sahiptir. Bu zaman insan rüya görüyor, yani uykudayken farklı olaylar,
karakterler ve d. görüyor. Bazen rüyalar gerçekleşiyor, yani rüyada yaşananlar
gerçek hayatta yaşanıyor. Buna halk arasında rüyanın gerçekleşmesi denilir.
Böylece, uyumak, rüya görmek ve rüyanın gerçekleşmesi birbiriyle ilgili
fizyolojik süreçtir. una halk arasında rüyanın gerçekleşmesi denilir.
Böylece, uyumak, rüya görmek ve rüyanın gerçekleşmesi birbiriyle ilişkili
olan fizyolojik süreçtir.
- 29 -

Tarihi gerçekler rüya ve uykunun insanın hayatındaki rolünü araştırmışlar.
Danimarka bilim adamı Nils Bor uzun bir süredir ki, atomun parçalanması konusu
üzerinde çalışmalar yapıyordu. Fakat araştırmalar sonuç vermiyordu. Bir akşam
çalışma masasında uykuya gitmiş ve rüya görmüştür. Birkaç ışın kainattan el-ele
tutarak güzel bir melodi altında dans etmeye başlıyorlar. Bundan sonuç çıkaran bilim
adamı atom çekirdeğindeki zerreciklerin birbirileri ile nasıl bir araya geldiklerini
anlar ve çekirdeğin parçalanabileceği kanaatine varıyor.
Genellikle, uykuyla ilgili gerçeklerin, araştırmaların öğrenilmesi sonucu
rüyaların deneyimde onaylandığını söyleye biliriz. Rüyalar geleceğin habercisidir,
büyük keşifler için insanlık rüyalara borçludur. Rüya ile ilgili satırları kaleme
almakta kendi amacımız vardır.
Zarife Mayılova`nın birkaç kez uzun süreli uykuya gitmesi ve her defasında
uyandıktan sonra daha açık-aydın görebilme yeteneğinin, ilminin, biliğinin artması
insanlara verdiği şifaların oluşumunun onun uykusu ile ilgili olduğu kanaatindeyim.
18 günlük letarji uykusu sonrası insan organizmasını anatomi ve fizyolojisi tüm
incelikleri ile beraber Zarife hanımın hafızasına kazınmıştır. Bunun yanısıra Zarife
hanımın bazı hastaları ile konuşmamız sırasında hatta bu kadını tanımayan, hakkında
herhangi bir bilgi sahibi olmayan kişilere bile rüyalarında Zarife hanım`a
başvurmaları gerektiği ve onun yardımı ile şifa bulacakları söylendiğini duydum.
Buda rüya ile ilgili gerçeklerden biridir. Zarife Mayılova derin ilahi uykunun dünya
karşısına çıkacağı bir gerçektir.
O, kendine has sezgi, insanları hayrete düşürecek kadar görebilme, duyma,
farketme yeteneğine sahiptir. Zarife hanım uyku sırasında gördüklerini sadece
annesine anlatmış ve annesi dışında hiç kimse Zarife`nin rüyasında neleri gördüğünü
bilmiyor. Bu kutsal uyku bizim için her zaman geçilmez sınır, belirsiz sır olarak
kalacaktır.

RUHUMUZ VE RÜYA YORUMLARI
Azerbaycan halkı da diğer halklar gibi ta eski dönemlerden günümüze kadar
rüya görmelere ve rüya yorumlarına inanmış, rüyalara büyük önem vermişler. Eski
zamanlarda hatta saraylarda bile rüyaları yorabilen, yıldızların dilinden konuşan
müneccimler, halk arasında rüyaların sırlarını açıklayan dedeler, nineler yaşamışlar.
İnsanlar hayatlarında neyin, hangi olayların meydana geleceklerini rüyaları
açıklayarak öğrenmeye çalışmışlar. Peki rüyaya karşı kayıtsız olmak kendine karşı
duyarsız kalmak demek değil mi?.
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Bilim adamları rüyayı fizyolojik süreç olarak görüyorlar ve onu sağ ve sol
beyin yarımkürelerinin işlevliği ile ilişkilendiriyorlar. Tasvir, karakter, canlı olaylar
sağ yarıkürenin ve sol yarı kürenin işlevliği ile ilişkilidir.
Bana göre rüya görme sonuçtur. Nedeni ise gizli bir dünya ile ilgilidir. Peki,
biz neden rüyan görüyoruz?. Bu ruhumuzun uzayla ilişkisi değil mi?.
Yüce Tanrı 124 bin peygamberimizi büyük mucizelerle müjdeledi. İsa (As),
Musa (As), Süleyman (As), Muhammed (As) ve diğerlerine ilahi mucizeler
verilmesinin yanısıra insanları da unutmadı. Rüya rahimli ve adil Allah tarafından
insanlara gönderilmiş büyük mucizedir.
İnsanların bazıları rüyalarını karıştırdıkları zaman kötü şeylerin yaşanabileceği
korkusuyla endişeleniyor veya rüyada deniz, temiz su gördüklerinde ise o gün onlar
için çok güzel geçiyor. Balık, hayvan gören kişi başarılı oluyor, rızkı artıyor. Kutsal
yerler, meyve ağacı, gül-çiçekle ilgili rüyalar gözel rüyalardır. Bazen bir kelime
açıklandığı zaman bir kaç anlamda açıklaya biliriz. Örneğin, alev, pazar ve d. buna
örnektir. Sanki herhangi bir olağanüstü güç bize yaşayacağımız günün nasıl geçeceği
konusunda uyarıyor. Ayrıca sabahleyin gördüğümüz rüyalar doğru ve gerçek oluyor.
Ay tarihleri ile ilgili rüyalarda, özellikle tek günlerde görülen rüyalar iyi, çift
günlerde görülmüş rüyalar gerçekleşmemiş, yalan ve doğru olmayan rüyalar
şeklinde yorumlanır. İmam Ali şöyle buyurmuştur: İnsan uykudayken ruh bedenden
çıkıyor. Onun yakınından melek ve periler geçiyor. Doğru rüya meleklerden, kötü
rüya ise perilerdendir. Herkesin rüyası farklıdır. Rüya kitaplarından birini okuduğum
zaman sansasyonel bir olay beni çok heyecanlandırdı. Olay Amerika`da yaşanmıştır.
5 yaşlı küçük oğlan çocuğu hastalık nedeni ile ölmüş ve köy mezarlığında
toprağa veriliyor. Akşam annesi rüyasında oğlunun sağ elini başının altına
koyduğunu ve mezardan dışarı çıkmaya çalıştığını görüyor. Anne kocasına yalvarıp
mezarı açmasını istemiştir.
Kocası bunun bir rüya olduğunu ve inanmadığını söyler. Anne ikinci gün yine
aynı rüyayı görüyor. Bu defa mezarı açıyorlar. Anne oğlunu rüyasında gördüğü
şekilde, yani sağ eli başının altında uzanmış şekilde görüyor. Çocuğu acilen doktora
götürüyorlar. Doktor bir saat çalıştıktan sonra çocuk tekrar hayata geri dönüyor. Bu
olaydan sonra çocuk uzun yıllar yaşıyor.
Demekki insanın hayatında ilginç olaylar, kazalar bile sözünü diyor. Hayat
tecrübelerime dayanarak çoğu rüyaların gerçek olduğunu söyleye bilirim. Rüyalar
bana hayatımda hangi olayların meydana geleceğini, nelerin yaşanacağını, hangi
olaylarla karşılaşacağım konusunda uyarıyor.
İlköğretim okulu öğretmeni olan, şair Sona Mövsüm kızı da rüyaların gerçek
olduğunu söylüyor:
`Ateizmin daha çok yaygınlaştığı bir dönemde yenice evlilik yapmıştım.
Birgün ilginç bir rüya gördüm. Siyah giyimli, uzunboylu bir kadın kucağıma bir
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bebek bıraktı. Rüya çok dolgun ve aydın idi. Bu rüyayı hiçbir şekilde
unutamıyordum. Rüyanın etkisi altındaydım. Birgün rüyamı iş arkadaşım olan, zeki,
hayatta çok şeyleri görmüş Seide hanıma anlattım.
O, bu kadının hanımların efendisi Fatimeyi Zahra olduğunu, beni bir çocukla
müjdeleyeceğini bildirdi. Seide rüyamı hiçkimseye bahs etmemem konusunda beni
sıkı şekilde tenbih etti.
Birgün babamı kayb edeceğimi düşünemezdim. O, öyle hayatsever biri idiki
hayatı sevmeyi ondan öğrenmiştik. Hayatı onsuz düşünmek bize zor geliyordu,
yokluğuna alışamıyorduk. Birgün karışık rüyalar gördüm. Rüyanın bir kısmını
hatırlıyorum. Rüyamda babamla aynı trende gidiyorduk. İstasyonların birinde
onunla görüşüp indim. Babam yoluna devam etti. Sabah uykudan uyanınca kendimi
kötü hissettim. Nedensiz şekilde odada yürüyor ne yapacağımı bilmiyordum. Sanki
kötü şeyler olacaktı. Daha sonra ısıtma cihazının yanında sakin şekilde oturdum. Bu
zaman çalan telefon sesi sessizliğimi bozdu...
Babam vefat etmişti.
Kim ne söylerse söylesin, ne düşünüyorsa düşünsün, ama rüyalar Allah`ın
bize ilettiği haberdir, gerekirse bize ettiği yardımdır.
Hayatı için endişelendiğim bir akrabam vardı. Onun mutlu yuva kurmasını ve
mutlu olmasını istiyordum. Yıllar geçiyordu, fakat bir türlü evlilik mutluluğunu
yakalamıyordu. Ve buda beni rahatsız ediyordu. Birgün rüya gördüm. Rüyamda
amirane bir ses bana o kızı kayısı ağacının altına götürmemi emretti. Başının
üzerinde tel tutup onu makasla kes. Ben rüyada bana söylenenleri yerine getirdim.
Çok geçmeden o kız kısmetini buldu.
Bu aralarda cennetin güzel meleği olan İlahe bala ile ilgili gördüğüm rüya,
rüyaların gerçek olması konusunda artık tüm kuşkularıma son verdi. Gördüğüm rüya
ile ilgili olarak samimi insan, şair Almaz Hanım` hiçbir şey anlatmamıştım. Onun
`Ne çabuk bitti bu ömür` isimli kitabını elime aldığım sırada kitabın üzerindeki
resim dikkatimi çekti. Kızı İlahe`yi resimdeki kıyafette rüyamda gördüğümü
hatırladım. Çünkü ben ne çocuğu nede üzerindeki azacık parlak olan göy rengli
elbiseyi görmemiştim. Rüyamda İlahe`nin rahatsız olduğunu gördüm ve bana
annesine ağlamamasını söylememi istedi...
Meğer bu rüyalar gerçek değil mi?.
Mukaddes kitabımız Kuran-i Kerim`de uykunun ölümle aynı olduğu
anlatılıyor. Ölüm sırasında ruhla beden arasındaki bağ kopuyor. Uyku sırasında ruh
bedenden çıktıktan sonra rüyagörme başlıyor ve ruh tekrar bedene geri dönüyor.
Rüya sonrası bazen dinleniyor, bazen de korku ve endişe içinde oluyoruz. Bizi
düşündüren, korktuğumuz olayla rüyada bile karşılaşa biliriz. Bazen rüyamızda uzun
yıllardır arzu ettiklerimiz gerçekleşiyor.
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Bazen kiminse uykudan bir daha uyanmadığını duyuyoruz. Belli ki ebediyen
uykuya gitmiştir. Bu o demekki, vakti gelen kişinin ruhu geri dönmüyor. İnsanın
rüyası rengareng olduğu kadar iyi veya kötü rüya olarak algılanıyorsa ebedi uykuda
böyle zengindir.
Ruh Allah`ın emrindedir. Zamanı gelince emanet geri alınır.
Allah tarafından görevlendirilmiş, uygun görülmüş görev Zarife Mayılova`ya
rüyasında verilmiştir. O, her defasında letarji uykusuna gidip uyanırken o daha
güçlü, daha yenilmez ve yorulmaz şekilde çalışmaya başlamıştır. Böylece çocukluk
yıllarında küçük bir kız çocuğu, şimdi uzunboylu, selvi boylu, melek yüzlü bu kadın
dünyamızda kurtarıcı misyonunu yerine getiriyor. Her gece uyuduğu birkaç saat bile
ona ait değildir her gece gözünü kapatırken Allah`ın dergahında bulunmak, verilmiş
ruhsatlarla yorulmadan çalışmak, uykudayken yerine getireceği
missiyonu
üstlenmek gibi zor bir görevin öncüsüdür.

MANEVİYATI ZENGİN İNSAN
Hayat ince duygular mekanıdır... Ve doğuştan fazıl olan kişiler dünyaya
nadiren geliyorlar... Neden?. Şuradan anlaşılıyorki metafiziksel tabakada oluşan
psikolojik etkiler beşeri kutsallık gayeleri ile tarihe geçiş yapıyor. Biliyoruz ki,
Allah`a bağlılık insanı mukaddesliğe doğru götürüyor. Dünya varolduğu günden
itibaren kutsallık Allah`ın insanlara armağan ettiği en büyük yüce özelliklerden
biri olarak kabul edilir. Fakat, herkes bu özelliklere sahip değildir. Çok az sayda kişi
Allah`ın lütfettiği aydınlığa bürünür. Zarife Mayılova da böyle insanlardan biridir.
Peki Zarife hanımın mesleği nedir?. Herkes bu soruyu düºünüyor.
Önceden birşeyleri görebilmek, neyinse hakkında fikir yürütmek, meydana
gelecek olayları önceden görebilmek ve d. ilginç olayları araştırmak herkesin
yapabileceği iş değildir. Fakat, Zarife Mayılova bize rağmen tüm bu görevlerin
üstesinden başarıyla geliyor. Ben, Zarife Mayılova`nın Allah`ın istekli kulu,
kendine yakın gördüğü kul olduğu kanaatindeyim.
Tıp biliminin en yüce zirvelerini feth edecek başarılı tıp çalışmaları ile tüm
dünyaya nam salmış ABD`nin ünlü bilim adamlarının `Röngen kadın` dedikleri
Zarife Mayılova`yı yüzyılın mucizesi olarak görüyorlar. Bunun gerçek olduğunu
bilenlerde vardır, bilmeyenler de. İşte kaleme aldığımız kitabı okudukca onun
mucizeleri ile ilgili bilgi edinmiş olacaksınız. Zarife hanımın bu fevkalade
yetenekleri ABD, Almanya, Türkiye, Rumınya, Moskova, Arabistan ve diğer
ülkelerde uzmanlar tarafından tahlil edilmiştir.
İffeti, vicdanı ve saygıdeğer kadın ismi ile toplumun sevgi ve saygısını
kazanmış Zarife hanım Allah`a bağlı, kalbi mukaddeslik alevi ile berkimiş zattır.
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Tüm yüksek ve ince insalık özelliklerini kendinde barındıran Zarife Mayılova`nın
iyilik tecessümü olgunluk amacının bir kanıtıdır. O, ilerlediği yolun ilk basamağında
sonunda büyük başarı ve iyiliğin olduğunu önceden biliyor. Çünkü çalışmaya
başlamazdan önce Allah`a dualar ediyor. Allah ona bir adım bile olsa yaklaşan
kullarına beş adım yaklaşıyor. Zarife hanımın Allah`a yakınlığı onu iyilik zirvesine
götüren temel özelliğidir.
Zarife hanım derin düşünce tarzı, özel algılama yeteneği, zekası, gücü,
manevi zenginliği ile halkının saygı ve sevgisini kazanmıştır.
Gerçek insani özellikleri insanın güçlü, dözümlü, iradeli olmasıyla kendini
gösteriyor.
Zarife hanım yetenekli ve çalışkan kadındır ve ayrıca herkese yardımda
bulunuyor. Doğuştan iyiliksever, olağanüstü zekaya sahiptir. O, insanlık denilen
yüksek makamı kendi helal zahmeti sonucu kazanmıştır.
Belki bu yüzden o, hayata umutla, bitmeyen hayat sevgisi ile yaklaşıyor.
O, gerçek Azerbaycan kadınına özgü özellikleri kendinde barındırıyor.
Onun insani özellikleri iyiliğin, şafkatın zirvesidir.
Onun kadınlık iffeti basitlik, soyluluk göstergesidir.
Zarife Mayılova Allah`ın hikmetlerinden haberdar oluğu için daima kurtuluş
yolunda yükseliyor. Allah`ın sevimli kulu olan ve insanlığa kuyumcu inceliği ile
yaklaşan Zarife hanım ile ilgili olarak söylenmiş fikirler ve onaylar onun
özelliklerini artık okuyucuların dikkatine arzetmiştir.
Temiz insanlar her zaman bedene gıda aramaktan daha çok ruha maneviyat
katmağa üstünlük veriyorlar. Çün kü manevi zenginlik maddi zenginliği herzaman
gölgesinde bırakmakla kendisinin ebedi olduğuna, Allah`a, onu doğana, doğru yolda
ilerlemesinde ona destek olanlara, ona bilim öğredenlere ve ona saygıyla yaklaşanlar,
sevgi göstermeğe sevk eden temel amacdır.
Zarife Hanım iyi işlerin sahibi, maneviyatı zengin olan kişilerden biridir.

GİZEMLİ DÜNYAMIZIN GERÇEĞİ OLAN ZARİFE
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... İnsan sırlarla dolu, gizli bir hayat olmağın yanısıra gezegenimizin yegane
yüce varlığıdır. Bu yüce varlığın bile gizli bir dünyası vardır. İnsan bu pünhani, gizli
dünyayı algılamadığı zaman veya olağanüstü bir şeyi gözlemlediği sırada sadece
olarak hiçbir şey söylemeden `mucizedir` diyor. Çünkü bu mucizelerin anlamını
göremiyor veya algılamak gücüne sahip değiliz. Gizli ve sırlı hayatın ise zaman
zaman devam ettiğinin şahidi oluyoruz. Herkesin özel dünyası vardır. Hakikaten mi
biz dünyamızı değişerken (öldükten sonra) kayb oluyoruz?. Peki o zaman cennet,
cehennem, kutsal ruhlar nelerdir?
Demekki insanlar geçici olarak yaşamıyorlar. Belki bu yüzden insanlar ilahi
zerreciklerdir. Bu veya diğer şekilde hayatın ilk kademesini yeryüzünde yaşayıp,
daha sonra ebediyete kavuşmak için gerçek hayata devam ediyorlar. Bu dünyada
kabul edilmiş bir gerçektir. Hakiki hikmetler de işte bu gerçeklerden başlıyor.
Bazen insan gerçekleri inkar ediyor, yalan konuşuyor, kötü davranışlarda
bulunuyor. Allah bu kötü işlerinden dolayı olarak kullarına ceza veriyor, depremler,
tufanlar, küresel ısınmalar, seller, taşkınları meydana getiriyor.
Zira herşey Allah`ın hükmü ve iradesine bağlıdır. Hükmü ile harikalar
yaratıyor. Bunları şimdi Allah ile ilişkisi olan, sadece Allah`ın izniyle binlerce
mucizeli gerçekler yaradan Zarife Mayılova şifalı elleriyle hastaları kurtararak
onaylıyor. Böylece Allah, kendi varlığını, hükmünü, neleri yapabileceğini sevdiği
kullarına tekrar hatırlatıyor. Onları kötü alışkanlıklardan ve davranışlardan
sakınmaya çağırıyor ve yaptıkları ile birçok sırları anlatıyor.
Sırlarla dolu dünyamızın mucizeli gerçeği olan Zarife hanım Allah`tan ve
kendinden başka kimseye belli olmayan sırlı bakışı ve sihirli ellerinin mucizesi ile
yüce Tanrı`nı seve seve, itaate bulunarak insanlara hizmet ediyor.
Zarife hanımın yaptıkları, insanlara şifa dağıtmasi, ayrıca Allah`ın insanlara
olan sevgisinin tezahürüdür. Zarife`nin olağanüstünlüğü beşeri ihtişamın ve ilahi
şefaatin belirtisidir. Allah`ın en sevimli, kutsal, temiz kulu, iyi insanların değerli
arkadaşıdır bu şifa perisi.
Zarife hanım sadece halkımızın değil, tüm dünyanın şifa perisidir. Dünyanın
birçok ülkelerinde onun mucizesi kabul ediliyor.
Zarife hanım XX ve XXI yüzyıllarda, iyiliksever kişilik, halkına karşılık
beklemeden katkıda bulunan, tıp bilimlerinin aynası, gözle görülemeyen
hastalıkların röntgenoloji uzmanı ve insanlara şifa veren bir kurtarıcıdır. O, Allah`ın
önünde hergün huzuruna gelen kişilere karşılıksız şekilde hizmet eden müslüman
kadındır.
Zarife hanım onurumuz olmasına rağmen onu yabancılar keşf ederek dünyaya
tanıtmışlar. Anlaşılan bizim doğma insanlarımızın ona karşı soğukluğu da zamanın
mucizesidir.
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Zarife hanım asla pesetmiyor. Değerli zamanlarını sabah-akşam hastalarla
ilgilenmekle geçiriyor. Allah vergisi olan Zarife hanım `ın kutsal ocağı ayrıca inam
kaynağıdır. İnam temizliğin özeyidir. Buraya gelenler manevi açıdan saflığa
yükseliyor. Zarife hanım öksüzlerin ve fakirlerin manevi dayağıdır. Kendisi
mültecili yıllarının acısını, vatan hasretinin nasıl olduğunu iyi bildiyi için
göçmenlere, şehit ailelerine, asgerlerimize herzaman yardımlarda bulunuyor.
Onun şifalı ellerinden, nurlu gözlerinden size de nasip olsun. İşte o zaman bu
kutsal ve temiz ocağın gücüni, mucizesini apaçık şekilde duymuş olursunuz.
Ezeli dağların bezeği sayılan, yaptıkları ile sağırı bile konuşturan, doğal
yeteneği sayesinde herkesi iyi inceleyebilen, çevresini iyi duyma yeteneğine sahip
bir insandır Zarife hanım.
Zarife hanım fehminin düzgünlüğünü ve doğruluğunu seyrettiren Yüce
Allah`ın ya armağanı, ya vehi, veya diğer ortamda vergisinin belirtilerini insan
vücudunda sergileyen ve kazıyan melek yüzlü insandır.
İnsanın gönlünü almak, onun acılarına destek olmak her kişinin yapacağı iş
değildir. Zarife Hanım güzel kokulu nefesi ile ruh verir ve canlılık katıyor.
Nefesinde canlılık ve şefaat duyumları vardır.
Şifa meleği sayılan bu kadın daha çok nefesine güveniyor. Her zaman
`Nefesim hakkı` diyor ve kendi sırlı işlerini uyguluyor.
Bunun karşısında durmak imkansızdır. Ne çağıran vardır nede talep eden.
Buraya gelenlerin tümü dertlerine çare bulmak için geliyorlar. Yağmurlu, rüzgarlı
havalarda bile kapsının önünde insanların sayı hesabı yoktur. İnsanlar ayın, yılın
istenilen gününde bu melek yüzlü Allah elçisinin yanına geliyorlar. Onun kapısı şifa
kapısıdır. Mucize dolu şifa kapısı. Büyük yaradanın ona armağan ettiği yetenek
kapısıdır. Bu kapı niyet, istek kapısıdır.
... Zarife hanım tamamen bir mucize, belki de harikaler yaratan biri insandır.
Onunla karşılaşırken sanki sırlı, gizli, bir o kadar da nurlu bir dünya ile karşılaşmış
oluyorsun.
Zarife hanımın çocukluk ve yetişkenlik yılları ilginç olaylarla geçmiştir ve
bunlardan çok konuşa bilir ve yazabilirim. Ama asıl ilginç olan onun şimdiki hayat
öyküsüdür. Zira bu mucizeyi başka nasıl açıklaya biliriz? Karanlık odada insanın iç
dünyasını görebilmek, hastanın vücudundaki hasarı saptamak, teşhis koymak gibi
işlemlerde acaba ona hangi bilimin algılanmamış kanunu yardımcı oluyor?. Acaba
ilahi güçler, gizli varlıklar mı yadım ediyorlar?.
Bazılarının onun biyo alana sahip olduklarını iddia etmelerine rağmen Zarife
hanım bunu kabul etmiyor. Gözlerindeki olağanüstü gücün yardımıyla insanın iç
organlarını doğru şekilde muayene ediyor. Çekinmeden şöyle söyleye biliriz: Zarife
hanım insan organizmasının anatomik-fizyolojik yapısını çok güzel biliyor.
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Peki modern bilim insanın gerçekten de röntgen ışını üretebileceğini istisna
ediyor mu?. Bu görüldüğü kadar zor soru değildir. Zarife Hanım ile ilgili yazılmış
`Maddiden maneviye, zulmetten aydınlığa` kitabını okuyalım. Burada yazar insanın
olağanüstü yeteneklerine değinmiş ve açıklama yapmaya çalışmıştır. Kitabın
yayınlanmasında büyük katkısı olan Hakikat Kerimova kitabı 1998 yılında
okurlarına sunmuştur.
Güneş ışınları insanı etkiliyor, sonuç olarak şunu söyleyebilirizki insan Yer ve
Güneş`in manyetik alanlarının etkisi altındadır. İnsan bilgi algılayıcısı olduğu gibi
ayrıca bilgi kaynağıdır. Peki bilim için temel varlık olan insan vücudundan ışınlar
ayrılıyor mu?.
Biyolojik nesnelerin, ayrıca insan vücudunun işlevliği sonucu çevresinde
çeşitli alanların ve ışınlamaların oluştuğu belirlenmiştir. Belki de Zarife hanımın
organizmasının ışınlanma alanı diğerlerinden daha güçlü ve duyarlıdır. Bilimsel
açıklamalar Zarife hanımda tarama yeteneğinin bulunduğunu onaylamıştır. Evet,
insan gerçekten mucize kaynağıdır. O, röntgen ışını üretebilir.
Zarife hanım çok fazla konuşmak istemese bile bazı konulara aydınlık getirdi.
Acaba, uzak köylerde para bulamadığı için gelemeyen binlerle çaresiz insanların
tekrar hayata tutunmalarını isteyen yok mu?.
Yani, pahalı cerrahi operasyonlarını karşılıksız, hatta ilça kullanmadan tedavi
ederek çaresiz kişileri gerçek ölümün elinden kurtaran bu kurtarıcı insanı korumak
gerekmiyor mu?. Zira nerede bulunmasına rağmen o, zaten kendi şifa dağıtıcı
görevini yerine getirecektir.
Kötü insanlar, sadece kendi ceplerini düşünenler ona engel olamazlar. Çünkü
Allah onu çaresiz ve fakir kulları için göndermiştir. Ne kadarki Zarife hanım
yanımızdadır, onun şifalı gözlerinden faydalanmak gerekmiyor mu?.
Zarife hanım sadece şifa dağıtma yeteneğine göre değil, ayrıca yeddinci
İmam Museyi-Kazım (As) hazretlerinin mirascısı, akrabası, devamçısı olduğu için
birçok arap ülkeleri tarafından orada yaşamak ve eşsiz kudretini kullanması için
davetler almıştır.
Unutmayalım ki, Zarife hanım tüm Azerbaycan bilim adamlarının dikkat ve
hayretini kazanmış yegane kişidir. Bunu onun şifasını vücutlarında duyan binlerce
hastalar bile onaylıyor. Bu hastalar ülkemizin ünlü eğitim kurumlarının ünlü bilim
adamı ve profesörleri, hatta sağlık görevlileri, doçent ve bilimdalı başkanmlarıdır.
Siz, mucizeler yaratan `Röntgen kadın`ın canlı mucizelerinin bizzat şahidi
olabilirsiniz.
Yüce Allah`ın armağan ettiği olağanüstü yeteneğe sahip olan insanlar her
zaman oldukları gibi algılanmıyorlar. Buna rağmen Zarife hanımın bu olağanüstü
yeteneği birçok diploma ve onursal belgelerle, en önemlisi onun yardımıyla şifa
bulmuş hastaların teşekkürleri ile onaylanıyor.
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Zarife hanım şifa dağıtma yeteneğini Allah`ın adı ile ilişkilendiriyor.

ÖMÜRDEN GEÇEN İZLER
Önünüzde bir kitap vardır. Yeryüzünün Meleği isimli kitapta kaleme alınmış
her kelime, satır onun dünyasının ince, fevkalade duygularının habercisidir.
Olağanüstü kişilerle ilgi yazmak zor olduğu kadarda sorumluluk ister. Hakkında çok
kitaplar yazılmış ve her yazar onu farklı şekilde tanıtmıştır. Belki de onunla ilgili
bu kadar çok kitapların yazılması beni daha da sorumlu olmağa sevketti.
Hayatı çelişkili, zor şartlar altında geçmiştir. Bana göre hayat mehek taşıdır,
insanları sınağa çeker. Ama Yüce Allah her şeyi ayarlıyor. Henüz küçük yaşlarında
hayatın zorlukları ile karşılaşmış, fakat bu zorlukların üstesinden gelmesini başarmış
Zarife Mayılova görevlendirildiği misyonu başarıyla tamamlaya bilmiştir. Hastaları
ile yaptığım konuşmalar, teşekkür konulu mektuplar beni şaşkına uğratmıştı ve ben
bu yüzden çok düşündüm. Onun hayat yoluna tekrar araştırmaya başladım. Doğrusu
bu kadının bu kadar sabırlı, güçlü ve alçakgönüllü olması beni bir hayli şaşırttı.
Eğer bu böyle olmasaydı, onunla ilişki kurduğum yıllar içinde kendi başarıları
konusunda konuşmuş olurdu. Sonuçta hakkında yazılan kitapları, makaleleri,
denemeleri dikkatlice okudum ve hayatın ne kadar dözülmez, dertlerin ise acımasız
olduğu kanaatine vardım. Eğer insan güçlü, mağrur, her türlü haksızlığa, zulme ve
işgenceye, adaletsizliğe devam getiremezse o hayatın sınağından çıkamaz. Zarife
Mayılova işte böyle mağrur, sözügeçer, zorluklardan korkmayan, korkunç ağrı ve
acılardan kaçmayan, tüm zorlukların üstesinden gelebilen Azerbaycan kadınıdır.
Hastalarının onunla ilgili olarak söyledikleri samimi kelimeler rengaren, konu
itibariyle okuyucuyu şaşırtabilme derecesinde olmasına rağmen tüm bunların gerçek
olduğu hakikattir. Kitapta yazılanları heyecansız okumak insanın elinde değil.
Onun vatanı olan Kelbecer hasreti, sevgisi, toprağa, insanlara bağlılığı, anne-baba
özlemi, vatanın sağalmaz yaraları, azaplı hayat yolunun zorlu, sevinçli, kederli anları
kaleme alınmıştır. İnce kalpli Zarife hanım bazen duygulanmış, bazen sarsılmış ve
bazen de pekişmiştir. Fakat, o dözmüş, devam getirmiş, Allah`ın verdiği azapları
düğün gibi kabul etmiştir. Bu ise cefakeş, çoğuna ilginç görünen Zarife hanımın
ömür salnamesini kaleme almış binlerce yazarın kitaplarını okumak isteği yarandı.
Bazen kendime soruyordum. Acaba, onun yaşamış olduğu acıları azacıkta olsa
okuyucularıma ilete bilirmiyim?. Ve bu sırada içimden bir ses `Sen yazmalısın` dedi.
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Çünkü hayat Zarife Mayılova`yı
kıskaç tek sıkıştıranda, dört duvar arasında
gecesini gündüzüne katıp insanların sağlığı için kendi sağlığından, gençliğinden,
hayatından, hatta kadınlığından ödünç vermiştir. 9 yaşından itibaren hayatının 41
yılını insanların sağlığı yolunda, ona sığınanları için düşünmeden harcadı.
Bana göre Zarife hanımın büyüklüğü onun tedavi ettiği, sağlık bahş ettiği
insanların sayısı ile deyil, aynı zamanda dillere destan olması, kutsal imam soyundan,
kutsalların devamçılarından olması ile ilgilidir.
Yüce Allah Kelbecer toprağına ve insanlarına büyük lütufta bulunmuştur.
Geçen yüzyılda yaşamış seyyah Abih daha sonralar hatıralarında Kelbecer ile ilgili
şöyle yazıyordu:`Eğer birisi Terter boyunca kalkıp, bu dağları seyretmemişse, o kişi
sadece İsveçre`yi övebilir. Kelbecer dağları sadece bilim adamlarımızın araştırma
laboratuvarı değil, bunun yanısıra ressamların, yaratıcı insanların, şairlerin ilham
kaynağı idi. Kelbecer yaz aylarında bilim adamlarının, şairlerin, yazarların,
şarkıcıların, sanat adamlarının dinlenme ve yaratıcılık meydanına dönüşüyordu.
Kelbecer dahiler yetiştirmiştir, şairler, doktorlar, eğitim uzmanları ve d.
Zarife Hanım da o sefalı ve şifalı toprakta doğmuş, Kelbecer`de yaşayan
kutsal bir kuşağın torunlarındandır. Zarife Hanım mukaddes seyit soyunun miras
bıraktığı tüm iyilik yollarını başarıyla geçmiştir. O, bu meşakkatli yollara göğüs
geriyor, yorulmasına rağmen halka hizmet ettiği zaman kendini mutlu sanıyordu.
Şifa bulan her hasta için defalarca Allah`a dualar ediyor, şifalar dileyerek, meleklere
sığınarak kutsal yoluna devam ediyor.
Sonu belli olmayan bu yol ulu seyitlerimizin miras bıraktıkları, karanlıktan
aydınlığa doğru çıkan, sonu bitmeyen uzun bir yoldur. Anlamak ve duymak,
büyüleyici gözleri ile insanı birkaç saniye içinde röntgenden geçirmek, bellirsiz,
çaresiz dertlere çare bulmak sadece Zarife hanımın özelliğidir.
Önünde duran herkes kutsal mekanda bulunduğunu fark eder. Bazen bana öyle
geliyorki o kadınla karşılaştığım zaman sanki temiz kalbinin ışığından, saf
duygularından Allah bana da armağan ediyor. Herhangi bir tıp eğitimi almayan bu
olağanüstü kadın tıp aygıtlarının bile belirlemediği, gücü yetmediği teşhisleri kendi
röntgen gözleri ile belirleyerek ilaç kullanmadan tedavi ediyor. Hatta defalarca
hastaların maddi sıkıntılarını görerek onları Allah rızası için tedaviediyor. Tedavi
ettiği binlerce hastanın samimi sözlerini bu kitapta okuyabilirsiniz. Onun ününün en
yüksek noktası ise çok yakındır.
Zarife Mayılova Allahu Teala`nın Azerbaycan`a bir lütfudur. O, yüce tanrımız
tarafından halka, millete bir kurtarıcı olarak gönderilmiştir: Ona kıymetli ve yüksek
adı ise Allah verdi:ŞİFA PERİSİ. Kazandığı ödül ise tedavi ederek mutluluk verdiği
hastaların teşekkürleri, yüzlerindeki sevinç gülücükleri, gözlerindeki mutluluk
ışığıdır.
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O, HANGİ AĞACIN DALIDIR
Yagub kızı Zarife Mayılova 1959 yılında Azerbaycan`ın güzel, sefalı
bölgelerinden biri olan Kelbecer ilçesinin Kilse köyünde doğdu. Soyağacı tarihi VII
İmam Museyi Kazım (As) soyuna dayanmaktadır. Babası Azad oğlu Yagub, annesi
Misgin kızı Bilgeyis halk arasında iyilikleri ile nam salmış, hafızalarda yaşayan
kişilerdir. Zarife`nin 5 kardeşi olmuştur. Evde küçük olmasına rağmen kardeşleri
herzaman ona saygı göstermişler. Onun başkalarından farklı olması henüz küçüken
gözlerden kaçmıyordu. O, arkadaşlarından ve hatta yaşca büyüklerden bile düüşnce
şekline göre farklıydı. Zarife hanım kutsal seyit mekanında doğduğu günden
itibaren ailesinden aldığı eğitim, büyük-küçüklere karşı saygılı davranması ile
herkesin takdirini kazanmıştır. Yüce Allah tarafından ona verilmiş bu vergi ile ilgili
olarak annesi ve büyükannesi kimseye bu konuda bahsetmemiş, kalplerinde sır olarak
saklamışlar. Altı çocuklu ailenin sonuncu çocuğu olan Zarife hanımın Novruz, Bagi,
Tagi isimli üç erkek, Valide, Firuze isimli iki kız kardeşleri var.
Küçükken şımarık bir çocuk olan Zarife`nin ortaokulda henüz geçirilmeyen
dersleri okumadan bilmesi öğretmenlerini bile şaşkına uğratmıştı. Öğretmenleri
evde kiminse Zarife`nin dersleri ile ilgilendiğini düşünmüşler. Ama, öğretmenleri
bilmiyorlardıki gülünden, çiçeğinden bin bir derde ilaç hazırlanan Kelbecer`in dağ
çiçeği gibi teravetli, ince, güzel kokulu bu Allah vergili, gözleri röntgen olan küçük
Zarife zaman gelecek bizim milletin onuru olacaktır.
Annesi Bilgeyis, büyükannesi Yahşı Hanım çocuğun olağanüstü insan
olduğunun farkındaydılar ve çocuğu korumağa çalışıyorlardı. Küçük Zarife bazen
öğle şeyler konuşuyorduki onunla konuşan kişi kendini bir anlık bilge biri ile
konuşurkan sanıyordu. Böyle durumlarda Zarife`yi çok seven büyükannesi Yahşı
nine hemen torununun başı üzerinde nazar otu, bazen tuz fırlatıp yandırdıktan sonra
rahatlanıyordu. Zarife, ilk defa 9 yaşındayken gazetelerde boy göstermeye başladı.
Duvarın öbür tarafını gören kız başlıklı makale yayınlanmıştır. İkinci kez Zarife 12
günlük letarji uykusunda iken artık aile fertleri başverenleri anlamalarına rağmen
olayı gizli sakladılar. Böylece, o giderek yüksek başarılar elde etmiş, henüz o
yıllarda yanına şifa için gidenler kurtulmuş, üretim alanlarında ayak bastığı
yerlerde verimlilik bire beş artmıştır. Halk arasında giderek ünü artıyordu. İkinci
kez 12 günlük letarji uykusuna giden Zarife Hanım uyandıktan sonra Kuran-i
Kerim`i Arapça ve Farsça ezberden okumaya başlar. Artık aile üyeleri, akrabaları
Zarife`nin olağanüstü bir insan olacağını anlamışlar. Onlar kızı korumağa
çalışıyorlardı. Onun her uykudan uyanışı mucizelerle gözlemleniyordu. Hatta
Zarife`nin büyüdüğü kutsal mekanıa yaban heyvanlar bile gelerek ziyaret
ediyorlarmış. Defalarca geyik, ceylan, karaca, kurt ve diğer vahşi hayvanların oraya
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geldikleri ve kutsal mekanın çevresinde dolaştıkları gözlemlenmiştir. Zarife
büyüdükce Allah`ın ona vermiş olduğu kudret sayesinde değişmeye başlıyor. Farklı
yaş dönemlerinde çeşitli başarıları yakalıyor. 16-18 yaşlarında dokuma sanayisine
büyük ilgi duymaya başlar. Dokuma aygıtları ile çeşitli dokuma giysiler dikmeye ve
halılar dokumaya başlar. Onun ürettiği giysiler satışı gün boyunca birkaç araba ile
gerçekleşiyordu. Onu tanıyabilen ve tanımayan herkes hakkında konuşuyorlarmış.
İlahi gücün ona nurlu yol açtığını, kendi gölgesini üzerine saldığını artık herkes
biliyordu. Zarife`nin ismini çekip niyet edenlerin tüm dilekleri yerine geliyordu.
Yanına giden hastalar şifa buluyorlardı. Hatta çocuk sahibi olmak isteyenler bile
yanına gelerek elinden şifa dileyerek gidiyorlarmış, çok geçmeden evlerde mutluluk
mumu yakıyordu. Giderek her tarafta nam salmıştı. Yaşına rağmen herkes bir şeyi
planlamadan önce ona danışıyorlardı. Onun önerileri herkes için hayırlı oluyordu.
Hatta tarım işleri ile uğraşanlar bile onun ismini anarak tohumları topraka serper ve
zamanı gelince verimli rızık götürüyorlardı. Ünü giderek artmaktaydı. Kelbecer ve
komşu ilçelerden gelenlerin bile arzu ve istekleri gerçekleşiyordu. Yeteneği ile ilgili
olarak tüm halk konuşuyordu. Hiçbir öğretmenden ders almadan olağanüstü yeteneği
sayesinde birkaç kişinin işini tekbaşına yapması, dokuduğu halılara vurduğu
desenler, giysilerinin bezeği dillere destan olmuştu. Genellikle, tüm yaptıkları
herkesi hayrete düşürecek bir yenilik idi. At koşturması bile ilginç idi. Doğayı
seviyordu. Herkes onun olağanüstü bir insan olduğundan bahs ediyordu. Annes
Bilgeyis kızının bu özelliklerinden dolayı onun başka yerlerde yemek yemesine, su
içmesine asla müsade etmezmiş. Bilgeyis ve Yahşı Hanım kabul etselerde etmeseler
de Zarife aile kuracak yaşa geliyordu. Aylar, yıllar birbirini kovalıyordu. Zarife
genç, güzel bir kız olmuştu. Her taraftan ona elçiler geliyordu. Bir gün nihayet örfadetle elçi gelmiş gençlerden birisine `Evet` denilir. Zaten kaderden kaçmak
olmuyor. Evlendikten sonra Zarife`den ayrı kalmak ailesi ve yakınları ayrılmak için
kolay olmayacaktı. Durumu kabul edemiyorlar. Sanki Zarife sadece evin değil tüm
köyün rızkını kendiyle götürmüştü. Kelbecer`in üzerini alan duman, çen Kelbecer
halkını doğma yuvalarından ayrı saldı. Menfur ermenilerin belasına uğramış
kardeşlerimiz gibi Bilgeyis Hanım da çocukları ile beraber Kelbecer`i terk etmek
zorunda kalmıştır. Bilgeyis Hanım kutsal mekandaki
en değerli eşyaları,
Horasan`dan getirilmiş atalarından miras kalmış Kuran-i Kerim`i, atalarıyla ilgili
bilgileri, tuğu, Meşhet camını, gökkurşağını, tutiyesini, şeceresini (soyağacı
bilgilerini), Seyit Mesgin dedenin atalarından kalma başa takılan fes ve d.eşyaları
yanında götürerek Yagub ile beraber Hanlar ilçesinin Molla Celilli köyüne gelmiş
ve orada yaşamaya başlamışlar. İlk gece rüyasında gördüklerini Bilgeyis Hanım
şöyle anlatmıştır: Rüyamda Zarife`nin anlattığı,herzaman rüyalarında gördüğü
kırmızı sakallı, ayyüzlü ihtiyar bir erkek ve onun arkasında dayanmış, ucaboylu,
esmer tenli bir erkek içeri giriyorlar. İhtiyar adam Bilgeyis`e şöyle diyor:
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`Kızım, uyuma, evine nur doldurmak, rızık vermek için gekdik!`. Bilgeyis
Hanım `Siz kimsiniz?` diye sorar.
Cevap:`Ben deden Meşedi Ağamir dedeyim. Yanımdaki ise baban Seyit
Misgin`dir. Biz ocağımızın dağıldığını görüp yanınıza geldik ve ayrıca Zarife`yi sene
tapşırmak istiyoruz. Zarife tekrar 18 gün uykuya gidecek. Onu koruyunuz. O,
atalarımızı ziyaret edecek, onu koru. Yakın zamanlarda Zarife`nin ünü her tarafa
yayılacaktır.
Şimdi `Zarife`yi tanımayan keslere lanet olsun kelimesini üç kez tekrarla!`.
Onlar Bilgeyis`e şu kelimeyi üç kez tekrarlattıktan sonra kayboluyorlar.
Sabah olunca Bilgeyis rüyasını eşine anlatıyor. Eşide üç kez `Zarife`yi
tanımayan keslere lanet olsun` diyor.
Bilgeyis bu misyonun zor olacağını ve nasıl davranacağını düşünüyor. Annesi
Yahşı Hanım`ın hayatta olmaması onu kövreltir. Yahşı Hanım her zaman kızı
Bilgeyis ile beraber torunu Zarife`nin bakımını üstlenirdi. Bugün dedelerinin ona
verdikleri görevin ne kadar ağır olduğunu anlayan Bilgeyis endişe duyuyordu.
Zarife`nin yakın günlerde uykuya gideceğini beklediği gün yetişti.
Bilgeyis Hanım Zarife`nin uyanmadığı haberini aldı. Bilgeyis Kızı Zarife ile
torunlarının yanına gitmek için yola konulur. Böylece, endişe dolu, heyecanlı 8 gün
gelip yetişiyor. Zarife 18 günlük ilahi uykuya gidiyor. Bilgeyis sabah-akşam kızının
yanında olmuştur. 18 gün tamamlandıktan sonra Zarife rüyadan iç dünyasını
görebilme yeteneğine sahip insan olarak uyanıyor. Uykudayken tüm tıp bilimi
hakkında ona gereken bilgiler iletilmiştir. Onu tıp biliminin en yüksek zirvesine
yüceltmişler. İnsanın anatomisi ve fizyolojisi tüm inceliği ile hafızasına kazınmıştır.
Siz de bu kutsal, değerli insanın, Allah`ın bize belli olmayan olağanüstü mucizeleri
hakkında okurken samimi kelimelerinizi söyleyeceksiniz. Halkımıza, milletimize
özgü bu kutsallığı tanısın. Allah`ın halka armağan ettiği bu eşsiz insandan
faydalanabilsin ve unutmasınlar ki bu kadın olağanüstü yeteneğe sahip insandır.
Allah`ın insanlar arasındaki elçisidir.
Allahu Teala`nın bize armağan etdiyi bu kadın-Yagub kızı Zarife Mayılova
Azerbaycan evladı, dünyaya nur saçan, şifalı elleri ile tıp dünyasına meydan
okuyan, doktorlar doktoru, fantastik bilim sahibi, bugünün ve geleceğin tıp
biliminin parlayan yıldızı, hayırsever, zarif kutsal kişidir.
Allahu Teala bizim için mucize olan ne varsa tüm bunları kendi hikmeti,
kudreti ile anlatmaya yöneltmiştir.
Öğrenmemiz imkansız sayılan, kalbi ilahinin sırları ile dolu olan, bizlere
açıklama yetkisi olmayan, bizler için sırlı dünyanın sahibi Zarife hanımın biri erkek
diğeri kız olmakla iki çocuğu vardır.
Oğlu Galib ucaboylu, sarışın, nur yüzlü, güzel bir gençtir. Önceden görme
özelliği vardır. Onunla konuşurken yaşıtlarında seçilen akıllı, hayatı doğru analiz
etmeye, geleceğin nabzını yakalamaya çalışan, güzel sese sahip, sabırlı, yanlış
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davranışlardan, yalandan uzak olan oğlandır. İngilizce ve bilgisayar programlarını
çok iyi biliyor. Geleceği güzel olacak. (66) büyüklere saygı gösteriyor. Annnesi ile
gurur duyuyor. Fakirlere karşı aşırı duygusal, mülayim olmağın yanısıra onalara
destek olmağa bile çalışıyor. Zarife`nin ikinci çocuğu olan kızı Yagut ise
küçükboylu, güzel, şeffaf, deniz saflığını andıran güzel gözllü, ucaboylu, temiz
niyetli, inançlı bir çocuktur. Konuşması güzeldir ve şiir söyleme yeteneği vardır.
Doğruluğu seviyor. Bazen her he kadar acı olmasına rağmen gerçek, doğruluk onun
için daha önemlidir. Azerbaycan kadınına özgü tüm iyi özelliklere sahiptir Yagut
Hanım. Onun güzel anne, sadakatli eş olacağına inanıyoruz.

NADİR HAFIZA SAHİBİ
Azerbaycan halkının insanlığa vermiş olduğu ve büyük şahsiyet olarak
gördüğümüz Zarife Mayılova ile ilgili olarak her ne kadar zor ve sorumluluk
istese bile yine konuşmamak, yazmamak büyük günah olurdu diye düşünüyorum.
Zarife hanımın amacı, yaptıkları ve istekleri Allah`ın ona lütf ettiği güç ile
halkının sağlığının keşiyinde durmaktır.
O, Azerbaycan halkının her temsilcisini kendine doğma sanır, kendi aile
üyeleri gibi karşılıyor. Samimiyeti ile kazanmış olduğu sevginin ölçüsü fiyatı yoktur.
Zarife Mayılova yurtdışında büyük başarılara imza atmıştır.
Zarife hanım Almanya`da olduğu zaman Azerbaycan`da yaşayan hastaların
telefonları, Zarife severlerin çağırışı, vatan aşkı sözleşme süresi bitmeden
Azerbaycan`a dönmek zorunda kaldı.
Tıp alanlarımızın geçtiği gelişim yolunu analiz ettikce gurula söyleye
bilirizki Zarife Mayılova`nın yaptıkları dönemin, tarihimizin unutulmaz aşamasıdır.
Yaptıkları sadece ülkemizde değil, Azerbaycan`ın hudutları dışında bile yüksek
değerlendiriliyor.
Eminlikle söyleye bilirizki, Zarife Mayılova dünya çapında röntgen kadın
denilen yegane kadındır. Zarife isimli öyle bir zirve vardır ki, o, benzersizliği ile
dünyanın dört tarafında görünüyor. Onun dünyaya gelişi Allah tarafından
gönderilmiş kurtarıcının gelişi idi. Sivil toplumda kendini kanıtlamak için katlandığı
tüm acılar onun kaderi, hayat yoluydu.
Evet, Zarife Mayılova tam 41 yıldır ki gece gündüz, dört duvar arasında
yorulmadan insanların sağlığı yolunda hayatını feda ediyor, umutsuz insanlara
umut veriyor, çaresizlerin dertlerine çare arıyor.
Genellikle, tıp tarihine dikkat edersek halk arasında daima lokmanlar,
tabipler, doktorlar olmuş və bugünde vardır. Zarife hanımın yaptıklarına söz
söylemeye kimsenin gücü yetmiyor.
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Bazılarına göre tabip, bazılarına göre lokman, bazılarına göre ise bilim
adamıdır. Bana göre Zarife hanım Allahu Teala`nın bize gönderdiği melek, fedakar
anne ve iffetli Azerbaycan kadınıdır.
İmam Museyi-Kazım (As) ocağının layıklı devamcısı, tıp biliminin sırlarını,
hatta bilime bile belli olmayan alanlarını bilen, akademik bilgiye sahip Zarife
Mayılova mucize dolu işleri ile dünyanın bilim adamlarını bile şaşkına uğratmıştır.
O, bugün bile bilim dünyasının onaylamakta zorlandığı tanıları birkaç saniye içinde
doğru bir şekilde belirliyor.

TANRI`NIN YERYÜZÜNE GÖNDERDİĞİ ŞİFA PERİSİ
Yetenekli hafızalara kazılan, milletin tarihine yazılmış, Allah vergili Zarife
hanım bazen modern tıp biliminin ve röntgen aygıtının belirlemekte zorluk çektiği
tüm hastalıkları kendi gözlerinin ilahi kudreti ile görüyor, doğru tanı koyuyor ve
hiçbir ilaç kullanmadan tedavi ediyor.
Zarife hanım kendi gözleri ile beyindeki pereton perdelerini ve en küçük
atardamarları görüyor, tedavi ediyor. Buna kuşkunuz olmasın.
Zarife hanım gerçekten ilahi vergili insandır.
13 yaşındayken gece yarısı yanında soğuk ve buz gibi bir varlığın olduğunu
duyar. Annesini çağırıyor, annesi ışığı yakarken çok korkuyor. Rengareng desenli bir
yılan yatağında Zarife`ye sarılmıştır.
Babası yılanı öldürmek isterken kızı
diyor:`Baba, o benim yardımcımdır, şimdi çıkıp gidecek`. Az sonra gözlerine
görünen, yılana benzer meleğin nasıl gittiğine tanık oluyorlar.
Zarife hanım kutsal bir mekanın evladıdır. Bir gün dede mülküne yanında
yavrusu olan bir ceyran gelmişti. Avcı silahıyla ceyranı avlamak istemesine rağmen
başarısız oluyor. Anne ceyran kaçıyor, anasıyla beraber kaçan yavru ise herkesin
gözü önünde geri dönerek Zarife`nin kucağına atılarak, başını kızın göğsüne
dayamış, canlı insan gibi ağlamaya başlamıştı. Kız yavruyu sığallamış, iki gün
yanlarında sakladıktan sonra ormana götürmüştür.
Şifa meleği Zarife`nin olağanüstünlüğü, Allah vergili olması hiç kimsede
kuşku uyandırmamalıdır. Eğer gerçekten kiminse bu olağanüstü insanla ilgili
herhangi bir kuşkusu varsa Zarife hanım ile birkaç kez görüştükten sonra herşey
ortaya çıkacaktır. Nasıl derler görülen köye rehber gerekmiyor.
Sitatlardan örnekler:..Eşim öğretmendir. Eşimi 1992 yılında Bakü Diyagnostik
Merkezi`nde en modern aygıtlarla muayene etdirdim ve doktorlar hastalığın ne
olduğu konusunda bana bilgi verdiler. Hatta eşimin hastalığı ile ilgili olarak tedavi
etdirdim. Bu hastalığı hiçbir soru sormadan söyleyen Zarife hanım`a sadece gıbta
etmek olur. Evet, buna mucize demenin büyük nedeni vardır. Eşim midesin,
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pankreası ve düz barsaklarındaki ağrıların geçici olsa bile ağrıların dindirilmesi için
ağrıkesici kullanıyordu. İlaçların etkisi geçtikten sonra yine korkunç ağrılar
başlıyordu, eşim acı çekiyordu. Fakat, Allahu Teala`nın halkımıza armağan ettiği bu
zat eşimi muayene edip, üç gün tedavi ettikten sonra eşim artık ilaçlardan kurtuldu.
Buna inanmayan kesler kendi varlıklarına da inanmasınlar. Bu ne rüya ne de
efsanedir. Bu gerçekten bir mucizedir!.
Zarife Hanım şifa dağıtma yeteneğini hiç kimseden esirgemeden, çok büyk
samimiyet ve cömertce, ayırt etmeden her kesle paylaşıyor. Onun büyük kalbi
Allah`ın önerileri ile zengin olduğu gibi insanlara karşı ilişkisi de temizdir, yücedir,
samimidir.
Zarife hanım ırkına, cinsiyetine, milliyetine bakılmaksızın Allah`ın tüm
kullarına kendi şifalı elleri ile mutluluk veriyor. Allah`ın tüm kullarına yardımlarda
bulunmasını ve hizmet göstermesini kutsal misyonu, görevi olarak görüyor.
Zarife hanımın güzel işleri, olağanüstü bakışı, ellerinin şifası, gözlerinin
röntgeni dünyada ona ün kazandırmıştır. İşte bu halkımızın gururu ve baş yüceliğdir.
Azerbaycan`ın suyunu içip, ekmeğini yemiş herkes onun gibi olağanüstü
kadını korumalıdır. Halkını seven, milletinin zor gününde ona sığınan insanları
güleryüzle, mihriban şekilde karşılayıp yola salan Zarife hanım yurtdışından da
davetler alıp çalışmak için oraya giderse bizleri kınarlar. Çünkü bugün Azerbaycan
halkının onun ilahi vergisine çok büyük ihtiyacı vardır. Bunu dikkate almak
gerekiyor. Zarife`nin halkımıza hizmeti için vatanımızın oğullarının ona destek
göstermesi gerekiyor. Onun olağanüstü
mucizeleri insan tefekkürünün
kaldıramadığı gerçektir.
Şifalı elleri ve ilahi vergisi ile daha çok insana şifa verecek, kalplerinde umut
ışığını yakacaktır.
Yurtdışından her türlü ilaç ve tedavi malzemeleri alınmasına rağmen halkın
tedavi düzeyi
aşağı seviyededir. Maddi açıdan zorluk çekenler hastalarını
hastanelerde tedavi etdiremiyorlar. İlaç pahalı, hizmetin kalitesi de belirsiz. Demekki
sağlık hizmetleri her yede ücretlidir.
İşte bu durumu düzeltmek için Allahu Teala halkımıza yardımcı olmuştur. O,
halkına her türlü yardımda bulunan, hayatını milletine harcayan, bununla gurur
duyan, 9 yaşından itibaren olağanüstü işler gören bir meleği halk arasına gönderdi.
Allah`ım, sana inanmayanlara lanet olsun!. Yüce Allah`ımız her zaman zor
zamanlarımızda yardımımıza gelen insanları yeryüzüne göndererek imdadımıza
yetişmiştir. Kaçanda Allah`tır, kovanda O`dur. Halkın size söylemek istediyi şudur:
Allahu Teala sizin yardımcınız olsun Zarife hanım!. Sizi yeryüzüne lüt ettiği gibi
korusun!`.
Zarife hanım olağanüstü derecede vergili, ilahi kudrete sahip, fenomen bir
insan olmağın yanısıra şifa perisi gibi de ün kazanmıştır. Kendi gözlerinin röntgeni
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ile muayene ederek doğru teşhis koyduktan sonra şifalı elleriyle tedavi ediyor.
Gerekirse ve uygun görürse doktora başvurmayı öneriyor. Daha bir gerçeği sizlerle
paylaşmak istiyorum.
İçeriye ihtiyar bir erkek girdi. Zarife hanım ışığı kapatarak karanlık odada onu
röntgen gözleri ile muayene etti. Zarife hanım hastaya içindeki rahatsızlığın nedenini
ustalıkla söylüyordu: `Böbreklerinizde taş var. Birkaç güne Allah`ında izniyle
taşları eritiriz.` diye gülümsedi. Doğru tanı koyması ile ihtiyarın gözlerinde umut
kıvılcamları yandı. O, bu Allah vergili kadının ellerini öperek `Allah seni korusun!`
dedi ve odayı terketti.
Tüm insanların Allah`a olan inamı, onun hayatını, dünya açısını ve temizliğini
gösteriyor.İnanç karanlık yollara aydınlatır, zorlukları yenir. İnsan beyninin
algılayamadığı ve ilmin bile açıklayamadığı, araştırılmamış birçok fevkalade olayları
biz mucize olarak kabul ediyoruz. Zaten böyle mucizelere inanarak şifa bulmak
amacıyla halkın yardımcısı olan Zarife hanımın kapısında sıraya giriyorlar.
Derdinin ilacını bulanak kadar rahatsız olanlar onun yanından çıktıktan sonra
`Allah`a şükürler olsun!` diyor ve evlerine gidiyorlar.
Zarife hanım`a boşuboşuna Şifa Meleği denilmiyor. O bu adı zamanla
kazanmıştır. Bir defa Zarife hanım seyit-peygamber evladı olarak kendi
mucizelerinden faydalanarak şifa meleği gibi yükselmiştir. Zira, Allah`ın onu
görevlendirdiği hüküm sadece ona ait değildir, halka hizmette bulunmak, derdine
çare olmak, birilerini hayata geri döndürmek, anneleri sevindirmek, çocukların annebabalı büyümeleri için gereken her şeyi yapmak içindir. Bu da onun yaşam amacı,
günlük görevidir. O, geceler uyurken, gündüzler hasta kabul edirken bile kendi
milleti, devleti, asgerler için dualar ediyor. Allah`ın ona armağan ettiği misyon
aracılığı ile korkmadan alçakgönüllükle, severek herkesin yardımına koşuyor, şifa
veriyor.
Bilim adamları bile Zarife hanımın bilim dünyasına ve tababete sır olarak
kalan olağanüstü mucizeleri karşısında aciz kaldıkları bir kez daha kanıtlandı.
Allah`ın izni ile insanlara karşılıksız olarak şifa veren Zarife hanıma
imkansız, fakir insanların daha çok ihtiyacı olacaktır. Fakir-zengin, milyoncudilenci tabakasına bölünmüş bir dünyada çoğu insanın yardımcısıdır Zarife hanım.
Bu inkar edilemez. Nereye gideceğine bakılmaksızın kendi vatanına geri dönen
yurtdaşımız kendine özgü ilahi vergisi ile tüm hastalıkları ilaç kullanmadan tedavi
ediyor.
Uzun yıllar çocuk özleği çeken kadınları kendi özel yöntemleri ile röntgen
ederek tedavi ettikten sonra sözkonusu kadınlar anne olmuşlar.
Zarife hanımın yanına gelenlerin arasında onu kendi gözleri ile görebilmek,
hastalardan, tedavi olunanlardan birşeyler duymak için gelen insanlarda vardır.
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Aralarında öyle insanda vardır ki, inanmamasına rağmen ilgisi yüzünden oraya
gelmiş ve gördüklerine inanarak geri dönüyor.
Allah-u Teala kimseyi hastalıkla sınamasın!. Eğer, Allah korusun, hastalığa
yakalansanız Zarife hanımın ilahi vergili ellerinin şifasının gücünü, sonucunu kendi
gözlerinizle görebilirsiniz.
Zarife hanım çocuk yaşlarından itibaren bugüne kadar onun gözlerine verilmiş
nur ve ellerindeki ilahi güç ile tıp alanında milletine yardımda bulunuyor.
Yardım için yanına gelen hastalara tanı koyduktan sonra eğer birkaç hastalığı
varsa tedaviyi aşamayla gerçekleştiriyor. Bir hastalığı iyileştirdikten sonra diğerine
başlar. Yanına gelen kişinin inancı büyükse tüm acılarıda kayboluyor. Çoğu buna
bizzat tanıklık etmeselerdi belki de inanamazlardı.
Birisi Zarife hanımın olağanüstü, ilahi gücü sonucu sağlığına kavuşmuş ve
onun tedavisinin verimliliğinden seve seve anlatıyordu.
... Kızımın başının derisi tamamen yanmıştı. Kafa kemikleri ağrıyordu. Son
umut yeri olarak Zarife hanımın yanına getirdik. Yüzü siyah rengli peçe ile örtülü
Zarife hanım elini kızı başına koydu. Parmaklarını çektikten sonra kızımın
kafasında onun parmak izlerini gördüm. İkinci aşamada inanması zor olsa bile
kızımın kafası onarıldı, yaraları tedavi olunmuştu. Kızımın saçları geri geldi. Zarife
hanımın parmaklarının ve avucunun dokunduğu yerlerde ise üç rengde- kestane,
siyah ve kırmızı rengli tüyler çıkmaya başladı.
Bugün bir zamanlar hayatını bitmiş sayan Yazgül şimdi evlenmiş ve iki çocuk
annesidir. Bu gününe, mutlu aile hayatına göre ona mutluluk veren Zarife hanım`a
sonsuz teşekkürlerini iletiyor. Bu mutluluğu bana ve kızıma veren Zarife hanım`a
ömürboyu borçluyuz`.
Milletimiz Zarife hanımın karşılıksız yardımından faydalansın ve mutlu
olsun. Halkına, milletine yardımda bulunanda, insanların yaralı yerlerine merhem
sürende ilahi vergili Zarife hanım kendini iyi hiss ediyor. Çünkü onun amacı şudur:
halkına, milletine hzimet etmek.
Yürüdüğün kutsal yol Allah`ın yoludur, Zarife hanım!.Allah-u Teala sizi
korusun. Şifalı elleriniz, röntgen gözleriniz, kutsal seyit olmanız milletin yardım,
dayak noktasıdır. Zarife hanım`a Allah`ın mucizesi diyoruz.
Mucize nedir?. Bu sorunun çeşitli cevapları vardır. Cevapların bazıları doğru,
bazıları ise benzetme olur. Kesin olarak araştırmak ve gözle görmek isterseniz bu
mümkündür. Tabiki onun gibi birinin tüm hastalıkları tedavi etmesi, herhangi bir ilaç
kullanmaması gerçekten bir mucizedir. Buyurun gelin. Zarife hanım sizi hayretinize
neden olacak tedavi yöntemlerini Allah tarafından ona verilmiş gücü, gözlerinin
röntgen ışınlarını size gösterebilir. Ve bu mucizeyi gördükten sonra onun asla tıp
aygıtlarından asla kullanmadığını, belli aralıktan, karanlık ortamda, fantastik
şekilde, kesin tanı koyduğunun bizzat şahidi olabilirsiniz.
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Galina Hanım fibrom, yani rahminde tümör oluşması sonucu hastalıkla
mücadele ediyordu. Doktorlar tedavi olunması için rahminin acilen cerrahi
operasyonla alınmasını önermişler. Zarife Hanım bile bu tanının doğruluğunu
onaylamış ve acilen tedaviye başlamıştır. İki kür tedavi olunduktan sonra Galina`nın
rahmindeki tümörler küçülmüş, 10 kürden sonra tamamen yok olmaya başlamıştır.
Hasta kadın Zarife hanımın ellerini öpmüş ve `Sen benim hayatımı kurtardın`
demiştir.
Tedavi sırasında Zarife hanım tıp malzemelerine değil Allah-u Teala`nın ona
vermiş olduğu güçe güveniyor.
Son günler Zarife hanımın binlerce hastanın şifa bulmasına neden olmuştur.
Allah-u Teala onu korusun!. Çünkü o da bu milletin ağrı-acıları ile yaşıyor.
Bu duyduklarım ve gördüklerim efsanedir yoksa gerçek mi?.
Tıp biliminin her aygıtının kesin teşhis koyamadığı hastalıkları bir kez gözüyle
inceleyerek teşhis koymak, her hastalığın yakın bir zamanda tedavi olunması
bazılarına efsane gibi görünüyor belki. Çünkü gerçeği yansıtmayan olaylardır tüm
bunlar. İnsanın kuşkuları inanmağımıza engel oluyor.
Bu işin en iyi cevabı gözle görmektir. Gelin ve kendi gözlerinizle şahidi
olunki, olağanüstü güce sahip Zarife hanımın yanına kimler geliyor ve nasıl
gidiyorlar. Tüm umutsuz insanların umut yeri, penah yeridir. Bura milliyetine
bakılmaksızın tüm insanların secdegahıdır. Kimse buradan umutsiz gitmez. Zarife
hanım hastalarını karanlık bir odada muayene ediyor. Röntgen ışınlarından daha
güçlü olan gözleri ile hastanın iç organlarını inceliyor. Tedavi ise çok kısa dönemde
tamamlanıyor. Zarife hanım tedavi sırasında yanına gelenlere şöyle tavsiyede
bulunuyor:
- Kabule temiz ve pak halde, süslenmeden gelmelisiniz. Tedavi sürecinde
İslam`da haram buyrulan teamlardan kullanmayınız!.
İlaçsız gerçekleştirilen tedaviler zamanı Zarife hanımın elleri, bakışı ve nefesi
yardımcısıdır. Onun kapısını umutla açanlar mutluluk içinde geri dönüyorlar.
Allah kullarının her birine bir hayat vermiştir. Bu süreyi yaşayabilmek için ise
Allah`ın kendisi insanlara yardım ediyor. Alın yazısının okunmamış kısmı yoktur.
Çünkü atalarımızın kutsal bir deyimi vardır, kısmetten kaçınılmaz.
Allah-u Teala bizim daima temiz yaşamamız için Muhammed Peygamber`i (Sav)
ve onun aracılığı ile Kuran-i Kerim`i göndermiştir.
Herkes Allah`ın büyüklüğüne inannarak `Allah`ın bana yardım et!` dualar ediyor.
Allah sevgisi karşısında tüm güçler acizdir. Allah tarafından insan beynine verilmiş
güçlü algılama yeteneği karşısında O`nun yarattığı kulların bulduğu herşey kendi
değerini kaybetme zorunda kalıyor.
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Evet, Zarife hanım bugün tababette var olan tüm teknik ve bilim alanlarının
zirvesine yükselerek Allah tarafından ona verilmiş güçlü görme yeteneği ve şifalı
kudreti ile ona başvuran hastalara hayata geri kazandırıyor.
Asgerova`nın anlattıklarından:
-Otuz yıldır kan basıncı hastalığı nedeniyle tedavi görmekteyim. Baş ağrılarından
bir dakika bile olsa rahatlığım yoktur. 190/80 basınc ile Zarife hanımın yanına
geldim. O, basıncın böbreklerimden kaynaklandığını bildirdi. Tedavi olundum,
şimdi kendimi iyi hiss ediyorum. Allah Zarife Hanım`ı bu millet için korusun!.
20 yaşında olan torunum ayakta kurumuştur (yani giderek hergün kilo kayb
etmek anlamında). Zarife hanımın yanına gittim. Muayene eden gibi kurt (barsak
paraziti) olduğunu söyledi. Zarife Hanım çocuğu tedavi etti. Şimdi şükürler olsun
Allah`a, her şey iyiye gidiyor. Onun tedavisi göz önündedir. O, benim tüm aile
üyelerimi tedavi etmiştir ve ben sonuna kadar ona duaçıyım.
Allah-u Teala Zarife hanım`a her türlü duyumu armağan etmiştir. Uzunboyu,
ince vücutu, hoş sesi ve hanımlığı. Bunun yanısıra insanlara sağlık armağan etmek,
onlara kendi ömür payını ağrısız-acısız yaşayabilmek için ilahi vergi de vermiştir.
Demekki Zarife hanım Allah`ın çok sevdiği kullarında biridir. Eğer durum
böyleyse biz onu sevmeye biliriz mi?.
Tıp alanının en yüce zirvelerini yakalayarak başarıları ile tüm dünyaya nam
salmış, ABD`nin ünlü bilim adamlarının `Röntgen kadın` dedikleri soydaşımız
Zarife Mayılova yüzyılın mucizesidir.
Hayatta çok mucizeler vardır. Milyonlarca kilometrelerle sonsuz enginliklere
yükselen sema, kainatı kendi tükenmez nuruna boğan Güneş, ondan daha büyük
semalarda sayrışan yıldızlar, gezegenlerin sanki yönetiliyormuş gibi kendi oku ve
Güneş`in çevresinde dönmesinin kendisi bile mucizedir. Yeryüzünde tüm canlıların
yaranması ve yaşaması, ağaçların çiçek açması, yapraklanması, meyve vermesi
bile bir mucizedir. Fakat, gözlerimiz böyle şeylere alıştığı için bunlar biz bizler için
sıradaş şeylerdir.
Zarife hanımın mucizesi ise tamamen olağanüstü mucizedir. Olağanüstü
fenomenal olan bu kadının şifalı ellerinden, röntgen gözlerinden çok insanlar şifa
bulmuştur.
Zarife Hanım`ın sıradışı görebilme yeteneği cumhuriyetin hudutları dışında da
duyulmuştur. O, şimdi tüm hastalıkları herhangi bir tıp cihazları ve ilaçlardan
kullanmadan doğru şekilde tedavi ediyor. Zarife hayatının tam 41 yılını bu güzel işe
harcamıştır. Onun adresine gelmiş mektuplardan hastalarının teşekkür dolu
heyecanları apaçık şekilde duyuluyor. İlginç olan şuki Zarife hanımın yardımına,
şifasına ihtiyaç duyup yanına gelenlerin çoğu doktorların ta kendisidir. Buna bazıları
inanmaya bilir, ama sağlık alanında çalışan doktorlarımız çoğu bunu onaylayabilir.
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Azerbaycan ve yabancı ülkelerin basın araçlarında Zarife hanımın adına
yazılmış çok sayılı teşekkürdolu yazılar yayınlanmıştır. Mektupların birini Bakü Kız
Meslek Lisesi öğretmeni Dilber Aliyeva`ya aittir. Tüm teşekkür dolu mektupların
konusu bir bakıma aynıdır. Tüm hastalar Zarife hanımın tedavisinden şifa bulduktan
sonra yürek sözlerini yazıya dökmüşler.
Dilber Hanım`ın mektubundan bazı satırları dikkatinize arz ediyorum:`
Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum. Nedendir bilmiyorum, ama insan kendini
hayatının sonuna kadar onu doğmuş anneye karşı borçlu sayır. İnsan evlatlık
borcunu yerine getirebilir, fakat annelik hakkını ödeyemez. Artık üç yıldır annem
hayatta yoktur. Zor günlerimden birinde bana annem kadar aziz, şifa perisi Zarife
Mayılova ile tanıştım. Tanışlığımın nedeni ise giderek artan şiddetli hastalıımla
ilgilidir. Nevruz Bayramı arifesinde bel ve sol ayağımda oluşan akut ağrılar sonucu
yürüyememeye başladım.
Tanıdıklarımdan birisi Zarife hanım`a gitmemi önerdi. Yanına gittim. Röntgen
ameliyatından sonra tedaviye başladı. 10 gün aralıkla devam eden 5 kürden sonra
tamamen sağaldım. Şimdi bel ve ayağımda hiçbir ağrı yoktur.
Maddi zorluklardan dolayı doktora gitmiyordum. Bu şifalı eller sahibi beni
karşılıksız olarak tedavi etti. Bu listede ne ilk ne de son kişiyim. Annem gibi
ağrılarımı kendisi hastaymış gibi kabul edip beni tedavi etmek için sabahı endişeyle
açan Zarife hanıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve ona yardım etmeleri için
ilgili makamlardan rica ediyorum. Onun kendisi için değil, tedavi ettiği hastaların
sağlığı için. Onun karşılıksız ve sıradışı tedavilerinden milletimiz, halkımız
faydalanabilsin`.
`Röntgen kadın` kutsal bir soya dayanır. Azerbaycan onun vatanıdır.
Bu ilahi güçlü kadının olağanüstü duyum yeteneği vardır. O, eşsiz bir
fenomendir.
`Röntgen kadın` denilen Zarife sözün gerçek anlamında temizlik tecessümüdür,
ilahi vergilidir. Henüz çocuk yaşlarından
doğuştan yeteneğini kullanmaya
başlamıştır. Artık 41 yıldır bu işle uğraşan Zarife hanım binlerce hastanı ölümden
kurtarmıştır.
Gözleri dünya ışığına hasret kalan, duyma yeteneğini kayb etmiş insanlar bile
yanına geliyorlar. Tedavisi zor olan yüzlerce bebek tekrar hayata kavuştu. Çocuk
özlemi ile yanına gelenler annelik duygusunu tattı. Zarife hanımın en büyük
özelliklerinden biri reklamcılıktan uzak kalmasıdır. Ona göre yaptığı iyilikleri kimse
bilmemeli. Çünkü bunu sen saklı tutacaksın, Allah ortaya çıkaracaktır. Çünkü
Allah`ın buyurduğu kelime daha değerli, daha güzeldir.
Tüm dünyanın Allahu Teala`nın insanlara lütfettiği iyiliksever, mucizeler sahibi
Zarife`nin Azerbaycan sevimli evladı olduğunu bilmesi gerekiyor.
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Zarife hanım yanına gelenleri güler yüzle ağırlar ve mutluluk içinde geri
gönderiyor. Yaptıkları gibi kendisi ve huyuda güzeldir.
İyileştirilmesi mümkün olan hastalıkları kendi nefesi, elinin sıcaklığı ile tedavi
eden Zarife hanımın yaptığı herşey sanki bir mucizedir.
Şifa mucizeleri yaradan Allah vergili bu insanın kapısının koridoru ziyaretcilerle
doludur. Azerilerin yanısıra rus, yahudi, gürcü ve tatarlar bile onun şifa ocağına
geliyorlar. Birgün içinde her aileden bir kişiyi, ayrıca her hastanın bir hastalığını
tedavi ediyor, 3-5 saniye içerisinde muayene edip hemen tedaviye başlar.
Zarife hanım`a Yüce Allah tarafından ruhsat verilmiştir. O, bilim adamlarını,
cerrahi uzmanları, kendine güvenen hatipleri bile kesin teşhis koyma yeteneği ile
susturuyor. Zarife hanım barsak yaralarının barsağını, duygusuz kişilerin duygusunu,
beyni çalışmayanların beynini tek sözle tüm hastalıkları iyileştiriyor. Onu para, mal,
mülk düşündürmüyor. O, Allah`ın buyruğu ile davranıyor. Cerrah bıçağı bile bu şifalı
eller karşısında güçsüzdür.
Zarife hanım sanki bir mucizedir. Kısa sürede hastanın derdine çare buluyor.
Ne kadar saakt, yaralı, kontüzyon almış askeri tedavi ederek iyileştirmiştir.
Mucizeler sahibi Zarife hanım çoksayda hastalıkları, doğuştan yaranmış kusurları
kolaylıkla iyileştiriyor.
Zarife hanım büyük laboratuvar ve kliniklerin, röntgen ve USM odalarının
aylarca belirleyemedikleri sorunları kısa sürede çözüme kavuşturması mucize
olduğu gibi inkar edilemez bir gerçektir.
`Röntgen kadın` hastaları muayene ve tedavi ederken tamamen başka insana
dönüşüyor. Belki de şifa perisi tedavi sürecinden dahilen uçarak Allah`ına
kavuşuyor. Genel olarak Zarife hanımın tüm işi ruhsatlarla ilgilidir. Bu hususu onun
yanında olan tüm hastalar duyabiliyorlar.

HALKIN İNAM YERİ, UMUT YERİ
Zarife hanım Azerbaycan`ın dilber guşelerinden biri olan Kelbecer doğumlu, eşsiz,
derdlere ilaç olan, İstisu gibi yegane, sıcak aylarda erimeyen, soğukta donmayan civesi gibi
tüm dünyaya ün salmış, Ala Göller gibi dibi görünmeyen, Terter`in suyu gibi telatümlü ve
coşkun, sakin ve inamlı, ayrıca dağ vugarını kendinde tanımlayan bir insandır.
İnsanlar gözündeki röntgen ışınlarına, ellerindeki sıradışı şifaya inanarak Zarife
hanımın yanına geliyor, umutlarını ona bağlıyorlar. Nasıl inanmayacaksın ki, gerçek
karşısında herşey güçsüzdür.
İnsalık farklı dinlere tapmalarına rağmen, Allah`ın varlığına asla kuşku duymazlar.
İnsanın özelliklerinden biri de Allah`a olan inamlarıdır. İnsanın kendi varoluşuna olan
inancı da ilahi bir varlık olan, görünmeyen Allah`la bağlantılıdır.
Zarife hanım Allah`ın yarattığı tüm canlıları tedavi ediyor. Penceresinin önündeki
kuşların sesinden, sokaktaki tavuk ve tavuk yavrularının yürüyüşünden, hayvanların
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davranışlarından hangi hastalıkları olduğunu sezer ve tedavi eder. O, bu dilsiz hayvanlarla
konuşarak onlarla kendi dillerinde birşeyler anlata biliyor. Aman Allah`ım, bu Allah
vergisi değilde peki nedir o zaman ?.
Zarife hanım oturduğu yerde anıden uzaklarda yaşayan kızkardeşinin tehlikede
olduğunu anlayarak çabucak ona telefon etmiş ve böylece kardeşini yoldan geri
döndürerek tehlikeden kurtarmıştır.
Peki bu olağanüstü özellik değil mi?.
Zarife hanım o kadar alçakgönüllü insan ki reklam edilmesini asla sevmiyor.
Zamanın acı gerçekleri ile karşılaşmış kimsesiz aileler, evladını kaybetmiş anneler,
yurdundan, yerinden ayrı düşmüş göçmenler, sahibsiz çocuklar onun nevazişinden, güzel
insanı özelliğinden teselli buluyorlar. Yaptığı maddi yardımların basın araçlarında
yayınlanmasına karşıdır. Her zaman şöyle diyor:` Bir elin verdiğini diğer el bilmemeli`.
Zarife hanım izin vermese bile ben yine duyduklarımı ve şahidi olduğum olayları
yazmak istiyorum. Yakın zamanlarda Kelbecer`den mülteci olmuş, vatan hasreti çeken iki
gencin düğün masraflarını üzerine alarak onların mutlu aile hayatı kurmalarına yardımcı
olmuş, her yeden umutunu kaybetmiş bir ailenin iki çocuğunun eğitim aldığı sürecde onun
eğitim ücretini üstlenmiştir. Yüzlerce ailelere himayecilik etmektedir.
Umudunu kaybetmiş, sakat, imkansız hastaların yegane umudu, güven yeridir Zarife
hanım. Halkının, milletinin evlatları için yaptıklarını yazmaya kalemin bile gücü yetmez.
Bunlar onun yaptıklarının sadece küçük kısmıdır. Onun hayırsever işlerini görüpte
görmezden gelmek en azı haksızlıkdır.
Şunu unutmayalım ki Zarife hanım kutsal seyit soyunun çocuğu, milletin güven yeridir.
Bunların tümü gerçek hayatımızla uyum sağlayamayan, bir bakıma fakir insanların
daha çok ilgisini çekiyor. Çünkü günümüzde sadece polikliniklerde bile tedavi olunmak
büyük masraf gerektiriyor. Bu da günümüzde birçok ailelerin belki de en büyük
sorunudur.
Sadece para kazanmak için çalışan doktorlarımız da vardır. İşte bu yüzden hastada
doktora karşı güven kayboluyor ve bu gibi hastalar umudunu Zarife hanımın şifalı ellerine
bağlar ve ona ihtiyaç duyarlar. Bu hastaların arasında doktorlar, bilim adamları ve hatta
akademisyenler de vardır.
Doktorlar sadece uzman oldukları dalda tedavi ede bildikleri halde Zarife hanım tüm
hastalıkları tedavi ediyor.
Allah`ın vergili kulunun değerini bilmemek en azı büyük suçtur.

ANNEM BİLGEYİS HANIMLA İLGİLİ HATIRALARIM,
DÜŞÜNCELERİM
Sevgili annem Seyit Bilgeyis hanım ile ilgili kısa hatıralarım, annesiz geçen
kederli günlerim...
Anne adı tüm isimlerin zirvesinde geliyor. Anne herkes için eşi-benezeri olmayan
varlıktır. Annenin uykusuz kalarak sadece bir gece ninni söylemesinin karşılığını
tümörek mümkün değildir. Çocuk ilk kez konuşmaya başlayanda anne diyor, ona
sığınıyor. İlk adım atışında annenin elinden tutar, ilk kez annenin sıcaklığını , onun
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sevgisine, ninnisine ihtiyac duyar. Anne sevincini, anne şefkatini görür. Anne hayatı
boyu farkında olmadan tüm hayatını çocuklarına adıyor. Vakit geliyor, saçları
beyazlar, annelik zirvesine yükseldikce kendisi yaşlanır.
Tarihler boyu en ince duygular, güzel nimetler anne ile ilgili olmuştur. Anne
vatandır, anne topraktır, anne dildir, anne insanlıktır, anne beraberliktir, anne her
şeyin tamamıdır. Anne- hayatın ta kendisidir. Boşuna söylememişler:` Anne
yenilmeyen, inkar edilemeyen, ulvi bir varlıktır`.
Annelik zirvesi insan hayatında erişilmesi zor
bir zirvedir ve bu zirveyi
koruyup saklaya bilmek, ebedileştirmek ise tüm annelerin temel görevidir.
Her anne kendi çocuğu için aziz ve güzeldir. Bilgeyis hanım benim annemdir
diyemiyorum, Bilgeyis
halkın annesi olmuş, görevlerde çalışmış, büyük nüfuz
sahibi olmuştur. Yeteneği ve insnai özelliklerine göre herkes ona saygı duymuş,
sorunların çözülmesinde katkılarda bulunmuştur. Küskün insanları barıştırmış,
dağılmakta olan aileleri birleştirmiş, çok insanlara ekmek vermiş, yanına gelenlerin
her birinin yardımına koşmuştur. Asla yaptığı iyiliklere göre kimselerden karşılık
beklememiştir. Eşsiz, sevecen, anneler annesi, deneyimli ocak sahibi olmuştur.
Atalarının, mucizeler sahibi olan babası Seyit Misgin`in başını daima uca etmiş,
ocağını korumuştur.
Benim tanınmağım, Allahu Teala tarafından bana lütfedilmiş yeteneğimle ile
ilgili olarak hamililiğe alınmamda annemin büyük katkısı olmuştur. O sabah akşam
keşiğimi çekmiş, beni her türlü zorluklardan korumuştur. Annem benim için kutsal,
tüm nimetlerden daha aziz olmuştur. Hayatta annemden çok şey öğrenerek hafızama
kazıdım. Annemin bana öğrettiği gibi her zaman vefalı, dürüst olmaya çalıştım ve
ne kadar hayatta yaşıyorum bu hep böyle olacak.
Bazen bakışlarımı sonsuzluğa dikip annemi hatırlıyor ve onu yeniden
görebilmek, ılımlı, güzel sesini duymak istiyorum. Annemin süt kokulu nefesini,
şefkatini duymak, o güzel yüzünü görmek hasretindeyim.
Bazen annem gözlerimin önünde duruyor. Çalışma odamın kapısında içeri
girdiğini görüyorum. Bu beni bazen mutlu ediyor, bazen de duygulandırıyor. O,
benim annem, sır arkadaşım, en zor anlarımda arkadaşım idi. Annemi rüyamda
gördüğüm gün her ne kadar büük sorunlarımın olmasına rağmen sözkonusu
sorunların üstesinden geliyorum. Annem hayat iken bile hep böyle idi. Onun ismini
anıp, duasını alıp iş için gidenlerin işi mutlaka gerçekleşiyordu.
Düşünmüyordum ki, annesiz yaşıyamam. Demekki hayat acımasız imiş. Annesiz
yaşadıklarımı, onsuzluğun acı kaderi kalbimi acıtıyor, bana acı veriyor. Her zaman
annemin gücünden ilham aldım. Annelik gururu benim için her zaman önemli
olmuştur. Annem yüksek kültüre, olğanüstü yeteneğe, hassas duygulara, eşsiz
insani özelliklere sahip insandı.
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Kendi öleceği tarihi bilmesi annemin ne kadar yüce, Allah`a yakın olduğunun
kanıtıdır. Annem son gününde tüm görevleri gelini ile çocuklarına vermiştir.
Avludaki kırmızı horozun kesilerek pişirilmesi, pişmiş yemek yenildikten sonra
duş alıp yakalanması, gelinine kullanılmamış, taze yorgan açılması gibi vasiyette
bulunmuş, hatta ihsan için hangi günlerde hangi yemeklerin bişirilmesinin
gerektiğini, kendisini bahçede yıkanması ve özel yuyucu malzemelerle değil,
kızkardeşim Valide ile gelinimiz Zenfira tarafından yıkanması, ayrıca kullanılan
suyun bahçeye dökülmesini bile söylemiştir. Daha sonra oğullarının her birini farklı
işlerle görevlendirmiştir. Mecliste hangi imamın olacağını bile vasiyet etmiştir. O,
tüm söylediklerinin uygulanıp uygulanmadığına emin olduktan sonra ona ayrılmış
taze yatağa uzanarak ve saat 12:00`de hakkın rahmetine kavuşacağını bile
söylemiştir.
Gerçekten annem söylediyi saatte öldü. Bu ölüm değil, kayıplara karışmaktır. 28
Kasım 1999 yılında annem bizi annesiz bırakıp sonsuzluğa erdi. Onun gözü
gözlerimin önündedir, sesi, güzel sözleri ise kulaklarımda yankılanıyor. Benim
yaşadığm her günde annemin sevgisinden ışıklı bir damla vardır. Hala annemi kayb
ettiğime inanamıyorum, gözlerim her zaman onu arıyor. Sanki şimdi kapı açılacak, o
uzunboylu, güzel yürüyüşlü, dili dualı, ağzı Allah kelamlı, koruyucu meleğim,
annem içeri girecek. Yine bana `Evladım, Zarife, önce yemek ye, sonra yine işlerinle
ilgilenirsin` diyecektir. Fakat...
Anne...Anne senin ne büyük gücün, bitmeyen kudretin varmış. Senin yokıluğun
bile bunu yokedemedi. Hayattayken bizleri, yani çocuklarını birbirimize öyle
bağladın ki, bu beraberliği, gücü bütünlükle duyuyorum.
Vücudumda anne özleminin acısı, kalbimde ise anne sevgisinin tadı vardır.
Anneyi, vatanı, birde sevdiğini unutmak zordur. Bu mümkünsüzlüğün içerisinde
ilahiden lütf edilmiş ömür payını unutamadıklarınla yaşıyor ve tamamlıyorsun.
Annesiz günlerim kalbimde acı yaralara neden olarken, duygulanırken yegane
tesellim anne-babam Kelbecer`de iken atalarından kalmış, ayrıca helal zahmetleri
sayesinde kazanarak çocuklarının yaşamını geçirebilmek için elde ettiklerini
mültecilik yıllarında kaybettikten sonra onlar gibi olmasa bile yine anne-babam
için ortam sağlayıp, onların bakımlarını üstlendiğimdir.
Rahmetli babam Yagub Bey`le ilişkimiz sadece baba-evlat ilişkisi üzerinde
kurulmamıştır. Sıcak ilişkimiz olmuştur. Kimseye söylemediyi sözü bile benimle- en
küçük çocuğu ile paylaşıyordu.
Anne-babamın birbirilerine karşı ilişkisine, sıcak davranışlarına, sevgilerine,
isteklerine her zaman gıpta eiyordum. Kendimce bu duyguların bana da lütf
edilmesini Allah`tan istiyordum.
Bilgeyis annem, seni unuttuğum gün bilki öldüğüm gündür. Hayatta nefes
aldığım, yaşadığım güne kadar sen kalbimde yaşayacaksın.
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Sensiz olamam anne, sen canımdasın, kanımdasın, benim en güzel amelimdesin.
Zarife Mayılova.

II BÖLÜM
AZERBAYCAN AYDINLARININ ZARİFE MAYILOVA
İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ DÜŞÜNCELER
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DOĞANIN ALTIN ANAHTAR SAHİBİ
Hepimiz mucize dolu insanlarla ilgili yeteri kadar duymuşuzdur. Kimisi insan kaderini
okuyabilir, kiminin güzel el yeteneği vardır, kimisi doğuştan yeteneğe sahiptir ve daha
neler...
Ben, Zarife hanım ile tanıştıktan sonra bunların hiçbirini mucize olarak görmüyorum.
Zarife hanım`ı tanıyanlar umarım benimle aynı görüşteler.
Gözle tarayabilmek, insanın iç organlarını kusursuz şekilde tarayarak teşhis koymak
çoğuna efsane gibi görünebilir (onu tanımayanları kast ediyorum).
Onu tanıdıktan sonra mucizelerinin şahidi oldum. Bu kadının sıradışı olması, bilgisi,
zekası, tıp bilimini yüksek seviyede bilmesi sadece Azerbaycan bilim insanlarını değil
ayrıca dünya bilim adamlarını bile hayrete düşürüyor. Bazıları bunu kabul edip sevindikleri
halde bazıları da kabul ediyormuş gibi davranmalarına rağmen bunu imkansız sayılar.
Ama ben öyle bilim insanları, doktoralar ve akademi uzmanları biliyorumki yabancı
ülkelerde muayene olunarak Zarife tarafından konulmuş teşhisler onaylandığı zaman tekrar
geri dönüyor ve onun şifalı ellerine sığınarak sağlıklarının güvencesi olduğunu anlayarak
sadece ona güvenmişler.
Böyle aydınlarımız çoktur, hatta isimlerinin duyulmasını istemeseler bile Zarife
hanımın mucizelerine tanıklık ettikleri için kendilerinin dünyanın şanslı insanları olarak
görüyorlar.
Bazı aydınlarımızda vardır ki, Zarife hanıma bir kardeş olarak destek olmak, onu sekiz
erkek kardeşin bir kızkardeşi ismine layık bilerek, kendisini ise Zarife ocağının kardeşi
olmak mutluluğunu kimseden gizlemeyerek gururla onun mucizelerinin tanığı gibi tüm
gördüklerini ve şahidi oldukları dünyaya haykırmak için çalışmışlar. Belkide çoğunuz bu
kutsal vergiye sevgi ve saygıyla davranın kişinin kimliğini biliyorsunuzdur. O, Fikret
Aliyev`dir. O, Zarife hanımın kısa bir sürede ülkede tanınmasının canlı tanıklarında
biridir. Cumhuriyetin uzak köylerinden bile onu yanına gelenler vardır. Ünlü, olağanüstü
kişinin namı bugün yurtdışına bile yayılmıştır. Yurtdışından onun ziyaretine gelenlerin
yanısıra hatta onu kendi ülkelerinde görmek isteyenlerin sayısı giderek artmağa başladı.
- 56 -

Röntgen kadın davetler aldı. Zarife hanım zaman zaman bu davetiyelerle ilgili sorunlarda
yaşadı. Bu sorunların ortadan kaldırılmasında bilim adamı, gerçek kardeş gibi her zaman
Zarife`ye destek olan Fikret Bey bugün bile DJUNA Akademisi`nde Zarife ile Djuna`nın
birbirilerine yaklaşmaları sırasında aralarında elektriğe benzer kıvılcımları gördüğünü
gururla anlatıyor. Djuna Azeri kızı Zarife hanımın mucizelerini gördükten sonra karşısında
diz çökerek bunu Allah`ın mucizesi adlandırmıştır.
Fikret Bey`le konuşmamız sırasında o Zarife`nin kudretini, mukaddesliğini, gücünü
gördüğünü, ettiği tedavilerden pozitif sonuç elde ettiğini söyledi. Fikret Aliyev Zarife
hanımın eşsiz biri olduğuna inandığı için hem kendisi ve hemde yakınları kendi
sağlıklarını Zarife hanım`a havale ediyorlar. Evet, Zarife yeryüzünde eşi-benzeri olmayan
ilahi vergili bir insandır. Bugün dünya çapında Tıp biliminin gelenekdışı tababet üzere
erişilmesi zor bir zirvede bulunan el anası, kutsal insan, yenilmez varlık, sönmeyen
şulesi ile şafak saçan, yurdumuzun gururu, `Röntgen kadın` Zarife hanımın ülkemizde ve
tüm dünyada tanınmasında çaba göstermiş insanların isimleri her zaman Allah`ın elçisi
olan Zarife hanım ile beraber anılacak, binlerce kitaplarda geçecektir.
Tababet ilminin altın anahtarı olan Zarife hanım dünyayı şaşırtmaya devam ediyor.
LUKOİL Şirketi`nin Azerbaycan, Gürcistan
ve Türkiye`deki şube müdürü Fikret Aliyev ile
konuşmamızdan

BU İNSANIN EŞİ BENZERİ YOKTUR

Zarife hanım ile ilgili yazı kaleme almak gururverici olduğu kadar aynı zamanda
kolay değildir. Kolay değil çünkü, onun olağanüstü yeteneklerini bir makaleye
sığıdırmak çok zordur. Allahu Teala tarafından lütfedilmiş sıradışı yeteneklere sahip
Zarife hanım`a Röntgen kadın ismi verilmiş ve onun olağanüstü kişiliği, eşsiz insan
olması Azerbaycan, Almanya, Rusya ve ABD`nin sağlık kurumları tarafından da
onaylanmıştır.
Ben, bizzat onun sıradışı yeteneğinin şahidi oldum: 2 yıl önce böbrek taşları
hastalığına yaklalandım. USM böbreklerimde ve safra kesemde taşların olduğunu
saptadı. Kalp-damar yetmezliği beni rahatsız ettiğinden dolayı cerrahi ameliyatı
kabul etmedim. Zarife hanıma gititm. O, ışıkları kapattıktan sonra beni muayene etti
ve USM teşhisini onayladı, hatta safra yolunda tıkanmış taşın yapısı, yönünü bile
söyledi. Onun bu söyledikleri USM teşhis ile uygundu. Zarife hanım kalp-damar
yetmezliği hastalığımı dikkate alarak cerrahi ameliyat olunmamı uygun bulmadı.
Bundan sonra o masaj yöntemiyle beni tedaviye başladı.
İlk iki kür zamanı taşların hareket etmesinden korktuk ve buda durumu
zorlaştırabilirdi. Üçüncü aşamada Zarife hanım mutlu bir şekilde büyük böbrek
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taşlarının giderek küçüldüğünü söyledi. İki ay sürecinde tedavi olundum. Durumum
giderek iyileşmeye başlamıştı. En sonda, Zarife hanım bana tekrar USM olunmamı
önerdi. Kendimi iyi hiss ettiğim için gitmedim. Bu arada bir kaza yaşadım: sokakta
yürürken arabaya çarptım, belim hasar almıştı. Kendime geldikten sonra
Diyagnostik Kliniğinde tamamen tedavi olundum. USM muayenesi zamanı
böbreklerimde ve safra kesemde taş olmadığı ortaya çıktı ve bu beni şaşırttı. Bir süre
sonra tekrar ağrılarım başladı. O sırada Zarife hanım ABD`den geri dönmüştü.
Şiddetli ağrı şikayeti ile yanına gittim, beni karanlık odada beni röntgen gözleri ile
tekrar muayene etti. Muayene sonrası safra kesemde pürüzsüz bir taş olduğunu
söyledi. İki kür tedavi aldıktan sonra ağrılar yokoldu. Tedavi devam ediyor ve ben
tamamen iyileşeceğime inanıyorum.
Onun tedavisi ile ilgili olarak daha kapsamlı bir şekilde konuşmak istiyorum:
kanser hastalığından ebediyete kadar.
Almanya`dan misafirim gelmişti:Yeva. Ülkesinde kadın organlarının kansere
yakalanması nedeniyle ameliyat geçirmişti. İki yıl sonra metastaz ve lenf bezlerinin
şişmesi sonucu ikinci kez ameliyat olunması önerilmişti.
Yeva`yı Zarife hanımın yanına götürdüm. Zarife hanım ona lenf bezlerini
dikkate almasını önerdi ve tedavi uygulamaya başladı. Bir ay sonra lenf bezlerindeki
şişkinlik tamamen yokoldu ve Yeva kendini iyi hissetmeye başladı. Almanya`daki
doktorlar bile şişkınlık içindeydiler. Artık bir yıldırki Yeva kendini tamamen iyi hiss
ediyor.
Zarife hanımın ilahi gücü gelinimimizde de (kızkardeşimin oğlunun karısı)
kendini göstermiş oldu. Doktorlar onda hormonal yetmezlik saptamış ve tam iki yıl
tedavi almıştır. Fakat tedavi herhangi bir sonuç vermedi. Zarife hanım onu muayene
etti, teşhis koydu ve böbrek yetmezliğini bile belirledi. Gelinimiz 4 kür tedavi
aldıktan sonra gebe kaldı. Gebeliği kötü geçirediği için 9 ay toksikoz geçirtti. Bunun
sonucu olarak gelinimiz çocuğu kaybedebilme endişesi ile hastaneye kaldırıldı.
Zarife hanım olaylı duymuş ve gelini hastaneden çıkartıp onun yanına getirmeyimizi
istedi. Elini karın bölgesinde gezdirdikten sonra ağrılar durdu ve çocuğu kaybetme
korkusu ortadan kalktı. Bunun sonucu olarak 9 ay sonra güzel bir erkek çocuğu
dünyaya geldi.
Gördüklerim Zarife hanımın olağanüstü imkanlara sahip olduğunun kanıtıdır:
karanlık ortamda insanı muayene ettiği zaman
kan durumunu, beynin kanla
donatılmasını belirliyor.
En önemlisi şuki Zarife hanım insanların akıllarından geçenleri okuyor ve
maneviliğin-Allah`a inanıp inanmadığını bile belirleyebilir. Allah`a inanmayanlara
yardım etmiyor. Karşısındaki insanın Allah`a inancının olup olmadığını ondan
sormuyor, sadece duyuyor.
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Azerbaycan Milli Akademisi üyesi,
Tarih bilimleri doktoru, Profesor

ZARİFE HANIM`IN GİZEMLİ DÜNYASI VE FİZYOLOJİK (TIBBİ)
MUCİZELERİ İNSANI BÜYÜLÜYOR
İnsanın entelektüel faaliyeti sonucu onun iç organlarının fizyolojik özelliğini
kendi bakışları ile taraması ve organizmanın enerjisinin etkisi ile düzenlenmesi
hiçte şaşırtıcı değildir. Bana göre, Zarife hanımın beyin nöronları sıradan birinin
beyin nöronlarından daha çok çalışıyor. Zarife hanımın yanına gelen hastalardan
hastalıkları ile ilgili hiçbir soru sormadan ve herhangi bir aygıtla muayene etmeden
bir saniye içinde teşhis koyması normal bakış açısına sahip insanı şaşırtmaya
bilmez.
Zarife hanımın böyle bir entelektüel yeteneğe sahip olması insan zekasının
gerçekliği, üstünlüğü ve yüksekliğidir. Böyle görebilme yeteneği ve doğru teşhis
koyabilme çok önemli bir olaydır. Zarife hanımın muayene yöntemleri benim böyle
düşünmeme neden olmuştur. O, beni muayene ettikten sonra 25 yıl önceki
hastalığın şimdide varolduğunu, 2 yıl yarım devamlı olarak tedavi olunmama
rağmen hiçbir sonuc elde olunmadığını
kendi gizli bakışları ile belirledi.
Hastalığımın ağır olmasına rağmen Zarife hanımın ateşli nefesi, aydın elleri ve gizli
bakışları ile tedavi olunacağıma hiç kuşkum yoktur. Baş ve dizden aşağı, ayak
damarlarım kendi gücünü giderek kaybetmeye başlıyor. 08 Ekim 1997 yılında
Zarife hanım hiçbir şey sormadan tüm bunları kendi teşhis ile onayladı. Ben, 30 yıl
gece-gündüz bilmeden, evimin sıcaklığına, çocuk gülüşüne hasret kalmış, gözlerimin
ışığını kaybetmişimdir. Baş ve ayaklarımı yorup, sağlığımı hiçe sayarak Şamahı
Astrofizik Rasathanasının kurulmasında, dünyada tanınmasında büyük
çaba
harcadım. Sonuç olarak böyle bir hastalığa yakalandım. Hastalığımıla ilgili olarak
1981 yılında
Şamahı Astrofizik Resathanesinden-görevimden ayrıldım.
Bağımsızlığın temel unsurlarında birisi onun gerçek anlamda
entelektüel
potansiyele sahip olmasıdır.
Bu potensiyel sadece hazırlanan personellerle
sınırlanmamlı. Bugün sadece ülkemizde değil dünyada bile tanınan Zarife hanımı
bulmak, keşfetmek, değerlendirebilmek yaşadığımız ekonomik sorunlar ortamında
çok önemlidir. Zarife hanımın entelektüel yeteneğinden, tıbbi mucizelerinden
yüksek derecede kullanabilmesi için onu gereken tüm teknik ortamlarla donatmak
görevimizdir. Bu nadir insana işlerinde başarılar diliyorum.
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Akad. HACIBEY SULTANOV
Azerbaycan Bilim ve Teknik uzmanı, Uluslararası Astronomi Birliği
üyesi, Azerbaycan İlimler Akademisi Fizik Matematik ve Teknik Bilimler
Bölümü akademik sekreter yardımcısı, Uluslararası Elektrik-Bilgi
Akademisi`nin Azerbaycan Şubesi başkan yardımcısı

P.S.Azerbaycan milletinin aydınlarından olan Hacıbey Sultanov bugün aramzıda
olmamasına rağmen onun Zarife Mayılova ile ilgili söylemiş olduğu değerli sözleri,
yüksek düşünceleri kitabımzıda yayınlamayı kendimize borc bildik.

..Akad. Zarife Mayılova`nnı annesi Seyit Bilgeyis hanım

ZARİFE MAYILOVA`NIN ONURSAL İSİMLERİ VE DİPLOMALARI
Zarife Mayılova`nın Azerbaycan Aydınları Derneğinin üyesi, Azerbaycan
Aydınları Derneğinin onursal bilim adamı, Moskova, DJUNA Akademisi mezunu,
Uluslararası Energetik Akademisi akademisi, Uluslararası Özgeçmiş Merkezi`nin
bulunduğu Kembric`in (İngiltere) altın madalya sahibi, New York Akademisi
akademisi, alternatif tababet alanında ülkemizde ve yurtdışındaki olağanüstü
başarılarından dolayı `El gücü` Uluslararası Yardım Derneği Yönetim Kurulu`nun
onur diploması, Cumhuriyet Maarifcilik Derneği tarafından verilmiş Akad. Yusif
Mammadaliyev Madalyası, Zengin Azerbaycan Yolunda Sosyal Derneği`nin onur
diploması, Azerbaycan Aydınları Derneği diploması, Azerbaycan Gazeteciler
Sendikası Derneği başkanı Oktay Salamzade tarafından `Ziya` onur diploması, Şehit
ve Karabağ Savaşı Gazileri Derneği başkanı tarafından verilmiş `Yılın Fahriyye`
diploması, Azerbaycan Cumhuriyeti Gayğı (Destek, Yardım) Derneği`nin onur
diploması, Dede Korkut Diploması ve altın madalyası, Nariman Narimanov ve
d.birçok diplomalarla ödüllendirilmiştir.
Bugün Türkiye ve Romanya`da üretilen trikotaj ürünlerine Zarife hanımın adının
verilmesi bizim için gururvericidir.
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ZARİFE MAYILOVA MUCİZELER DERYASIDIR

Allah vergili Zarife hanım ve onun mucizeleri ile ilgili söz söylemek güzel
olduğu kadar zordur.
Melek yüzünü sıksık gördüğün, şifalı ellerinin sıcaklığı ile ısındığın, güç
bulduğun, acılarını seninle beraber yaşayan bu iyiliksever kadın hakkında
konuşmak kolay olduğu kadar da zordur.
Kolay değil, çünkü Zarife hanım henüz tam araştırılmamış, bulunmamış Allah
Vergili bir tapıntıdır. Yağan yağmurlardan, şimşeklerden başını alıp zaman selinin
kucağın atılmış ve bu sel onu birgün Baküy`e kadar getirip çıkarmıştır.
Zarife hanım`ı öğrenmek için kapısına kadar gelmek yeterlidir. Bura daima
endişe dolu gözlerle bakan hastaları görmek mümkündür. Bu kapı umut kapısıdır.
Herkes acılaerını yanlarına alarak bu kapıya geliyorlar. Soğuk aylarda bile bu
kapıda sessizlik göremezsin. Peki, Zarife hanım`daki bu çekim kuvveti nedir?.
Uzak şehirlerden, köylerden gelip kapısında duran arabaların bu kadar mesafeyi
katederek bu kapıya getiren nasıl bir güçtür?.
Bu soruları yalnız Zarife hanımın çokyönümlü mucizeler dünyası cevaplayabilir.
Zarife hanımı yüksek zirvelere kadar yüceltende işte onun mucizeler dünyasının
sırlarıdır.
Zarife hanım zümrüt bakışlarıyla karşısındaki kişinin gizli dünyasını ortaya
koyar. Bakışlarına güvenerek insanları daha yakından tanıyabilir. Onun masum,
sakin, aydın, sert bakışları çok şeyi anlatıyor. Onun kuyumcu gözleri karanlığa
meydan okuyor. Işığı kapatması ile gözlerini faaliyete tahrik ediyor ve karşısındaki
hastanın iç dünyası yüzünden daha aydın, net okunur. Zarife hanımın gözleri ile 3040 saniye süren bu tarama hastanın tüm acılarını ortaya koyuyor.
Zarife hanımın derin varsayımı ile yüksek araştırma yeteneği vardır. O,
gözleriyle taradıklarını hafızasına kazıyor. Sanki, hafızasında uzun süre yazılmış
aşırı insan fizyonomisine dair bilgiler vardır. İnsanın anatomik-fizyolojik yapısını
sanki ezberden biliyor.
Zarife hanım güzel kokulu nefesi ile insanlara yaşamak için ilham veriyor.. Onun
nefesi kutsal deneme ile ilişkilidir. Bu güzel yüzlü kadın kendi nefesine güveniyor.
`Nefesim hakkı` söyleyerek görevini yerine getiriyor. Nefesi helalliyi seviyor ve bu
nefesin helal insanlar üzerinde büyük etkisi vardır.
Zarife hanımın güzel yüzü herkesi etkiler, yüreğini ele alır, gönlünü okşar.
Zarife hanım edebi dilde güzel konuşarak insanları hayran bırakıyor, o sanıldığı
kadar kitap okumamış veya tüm dünyayı gezmemiştir. Ama onunla konuştuğun
zaman sanırsın ki, karşındaki büyük bilim adamıdır.
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Zarife hanım kendisi temiz olduğu için tüm hastalarında yanına temiz halde
gelmelerini rica ediyor. Çünkü temizlik onun temelindedir. Zarife hanım hastasına
yaklaştığı zaman hastanın maddi durumunun iyi olmadığı duyar ve hastasına hem
şifa dağıtır, hem de yardımda bulunur. İşte bu yüzden Zarife hanım herkesin
gözünde büyük insandır.
Zarife hanım
insanın anatomik-fizyolojik yapısını bilimsel gerekçelere
dayanarak açıkladığı zaman karşısındaki tıp uzmanları bile susmak zorunda
bırakıyor.
Onun temel mucizesi ettiği dualardır. Bunu ise gaybtan kabul ediyor və
yüreğinde söylüyor.
Zarife hanım insanları ince elleri ile tarıyor, onun ellerinde radyolojik ışın vardır
ve ayrıca vergilidir. Ellerinde mucizeli sıcaklık vardır.
Zarife hanımın iradesi, sabrı ve tahammülü ile şifa tarihi yaratıyor.
O, insanları iyi tanıyabilir.
Zarife hanım Allahu Teala`dan gelmiş `Ruhsat`ı ile tarihe kutsallık
mücessemesini yazıyor. O, Allahu Teala`nın şifa elçisidir, kullarına yardım etmesi
için insan kılığında yeryüzüne gönderilmiştir.
Zarife hanım insanlık azameti ile yücelir. Eğer onu mucizeleri sonucu insanalr
şifa buluyorlarsa demekki, yedinci İmam Museyi Kazım Aleyhisellem`in soyuna
dayanan Seyit Zarife hanım sıradışı davranışları ile herkesten farklıdır.
Zarife hanım tamamen mucizeler deryasıdır. Allah onu Azerbaycan halkına
bağışlasın.
A.Hüseynov
Uluslararası Enerji Bilgi Akademisi başkanı
Azerbaycan Aydınları Üniversitesi rektörü
`Ziyalı` gazetesi genel editörü
`Altın kalem` madalyası sahibi
Gazeteciler Dreneğinin üyesi
BMT İnformatizasyon Bilimler Akademisi ve Gürcistan Milli Akademisi`nin
onursal doktoru, profösor
Uluslararası Enerji Bilgi Bilimler Akademisi üyesi, Azerbaycan Aydınları
Derneği başkanı

P.S. Rahmetli Akademik A.Hüseynov bugün aramızda olmasa bile herzaman
halkımızın kalbinde yaşayan büyük bilim adamı ve çok değerli bir insan olarak
kalacaktır.
- 62 -

ULU TANRININ VERGİSİ, DOĞANIN MUCİZESİ, ŞİFA OCAĞI YOKSA
TÜKENMEYEN VARLIK

Çeşitli mucizelerle dolu hayatımız XX yüzyılın II yarısında bizi daha bir
mucize ile karşılaştırdı: insanı ve onun kalbini, iç dünyasını, tüm derinlikleri ve
incelikleri ile tarayan röntgen kadın Zarifa hanım ile.
Zarife hanım uygarlığımıza Allahu Teala tarafından kutsanmış edilen, en
değerli, eşsiz ve benzersiz mucizelerden biridir ve belki de ben söylerdim ki,
birincisidir.
Gökler melekleri ile herzaman irtibat kuran, ilahi güçlerden enerji alan bu
olağanüstü insan yeryüzündeki insanlara onlar için en kıymetli nimet olan can sağlığı
bağışlar, yaşadıkları sağlık sorunlarını tedavi eder ve en zor hastalıklardan tedavi
eder. Akademik-tabip Zarife hanımın yanına gelen insanların sayısı yüzlerce,
binlerce,on binlercedir.
Akad. Zarife Mayılova büyük bir dünyadır.. O, hayatının 42 yılını yorulmadan
çalışıyor. Doğa kurallarını çok iyi bilen Zarife hanım sadece Azerbaycan`da değil,
dünyada tanınır. Bu sıradışı, sadece olağanüstü Azerbaycan kadını dünyanın birçok
ülkelerinde olmuş, ona başvuruda bulunanlara şifa vermiştir.
Ben, Zarife hanım`ı uzun yıllardır tanıyan insan olarak her zaman onunla ilgili
bahs ederken büyük sorumluluk duyuyorum. Onunla ilgili konuşmak zor olduğu
kadar aynı zamanda kolaydır. Zordur çünkü Zarife hanımın kendine özgü büyük bir
dünyası vardır ve bu dünyayı anlamak ve duymak kolay değildir. Kolaydır, çünkü
Zarife hanımın yaptığı işler, mucizeler göz önündedir. Ben. Zarife hanım ile aynı
dönemde yaşadığım için çok mutluyum. Onu tanıyabilmek, onunla konuşmak büyük
bir mutluluktur. O`nun gözleri insanın iç dünyasını tarayabilir. ayrıca bu gözlerde
tüm insanlığa güzel duygular vardır, tükenmeyen dostluk, sadık arkadaş duyguları
vardır, yardıma muhtaç olanlara destek olmak amacı vardır. Azerbaycan halkı kendi
güzel tabip kızı ile gurur duymaktadır. Benim de ona en içten istek ve dileklerim
vardır.
Ben mutluyum... Çünkü Zarife hanımın sevdiği biriyim!.

Latife Mammadova
Tarih Bilimleri üzere Felsefe Doktoru
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ÖMRÜMÜZE IŞIĞI DÜŞEN ÖMÜR
Düşünüyorum... Anlamlı bir hayat konusunda düşünüyorum. Bu öyle bir hayat
ki çocukluk yılları mucizeli, sırlı, insanları düşündürmüştür. bu hayatı yaşayan kişi
çocukluğundan beri Yüce Tanrı`ya ne kadar yakın olduğunu çevresinde meydana
gelen mucizeler aracılığıyla insanların hafızasına kazımıştır. Bu masum kız
çocuğunun hayatının ne kadar karmaşık olacağı, insanlara, anne-babasına belli
oldukca onların endişeleride artıyordu. Fakat, insanların rahatsızlığı henüz her şey
değildir. Herkesin kaderi Allah`ın elindedir. Herkesin hayat yolunu sadece O
belirliyor ve insanlar da bu kaderin çerçevesinde büyüyor, topluma, sosyal hayata
katılıyor, yaptıklarıyla tarihte iz bırakarak yine sonda Allah`ın dergahına
yaklaşıyorlar. Bazı insanlar vardır ki bu yolu yürüdükce temizlenir, anlamlı hayat
yaşıyor, insanların yüreklerinde hatıralar, olumlu izler bırakıyor ve kimliğe
dönüştürülürler. Fakat öyle insanlarda vardırki insanlığa yabancı olan, kötü
davranışları ile hatırlanıyorlar. Hiç kimsenin hafızasında nasıl geldikleri ve nasıl
gittikleri ile ilgili olarak herhangi bir bilgi, hatıra kalmıyor. Bu Allah`ın herkese
yazdığı kaderdir. Beni düşündüren konu hayatının çok az kısmını kaleme aldığım,
zengin ömür geçmiş, kelimeleri ve yaptıkları yla insanların kalbine mutluluk veren,
onlara şifa veren, toplumumuzda kimliğe dönüşmüş röntgen kadın Zarife hanım ile
ilgilidir. Zarife hanımın kalbi her zaman ona bu kaderi lütfetmiş Yüce Tanrı ile
olmuştur. İşte onun soyunun ve kendisinin evlerinin kutsal mekana (ocağa),
insanların ziyaret yerlerine dönüşmesi de Allah`ın lütfudur. Zarife hanım hergün
Yüce Tanrı`ya şükürler ederek sadece insanlara iyilik ve hayırseverlik yapmak, şifa
vermek dileği ile yaşıyor ve bunları günlük işlerinde gerçekleştiriyor.
Bir insan, tanıdığım, bildiğim umutla kapısını açtığım ünlü loğman hakkında
söz söylemek ikilemesinde kalmak tereddütten değil, tercihinin rengli olmasından
doğuyor. Sağlığımızda sorun ortaya çıktığı zaman, vücudumuza yabancı etkenler
etkilediği zaman ona sığınmışız. Beklenmedik yakalandığımız belalardan kurtulmak,
tedavi olunmak için bizi onun kapısına götürmüştür. Kapısı her zaman sadık arkadaş
gibi herkesin yüzüne açık olmuştur. Bu kapıdan girenden sonra rahatsızlıklar insanı
terk ediyor, candakı ağrı-acının yerini ömrün tatlılığı hakkında iyimser düşünceler
alır.
Zeki, bilgeli, mucize dolu gözlerine bakarken hayat görmüşüz. Onun
gözlerinde hayat ışığı, aydınlığı var, ömre şağrı harayı vardır.
İnsanların tanışması yıllarca, aylarca ile sınırlı değildir, karakterize edilmez.
Bazı insanlar vardırki onlarla bir az konuştuktan sonra yakın arkadaş oluyorsun.
sanki bu insanı yüzyıllardır tanıyormuşsun gibi. Bu kişi sana manevi açıdan öyle
yakınki sanırsın uzun yıllardır onu tanıyorsun, yaptıklarınızın hepsi aynıymış gibi.
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Tanışlığımız rastgele oldu. Fakat sonradan hayat bu rastgelenin kendisinde bile
bir zorunluluk olduğunu kanıtlamıştır.
Tabiblik yeteneğinden daha önce insanlığı, bilgili olması, nezaketi
yüreklerimizi ısıtmıştır. Röntgen kadın Zarife hanım hastalara kesin teşhis koyuyor.
Ve daha sonra Zarife Mayılova tedaviye başlıyor.
İnsandaki 45`den fazla hastalığı tedavi eden Akad. Zarife Mayılova`nın
mucizeleri konusunda çok şeyler duymuşum.
Peki Zarife Mayılova`nın özelliği nededir?. Onun özelliği hastaya kesin teşhis
koymasında ve hatta gerekiyorsa cerrahi müdahele olunmadan tedavi etmesindedir.
Bakışları ile insanın hastalığını belirleyip, bazı tedavileri gerçekleştiren bu
canlı `Laboratuvar`,`Klinik` denilen insanın ünü tüm dünyaya yayılmıştır.
Her defasında kapısı açılıp kapanırken bir soru ortaya çıkıyor. Birilernin
sağlığı ile ilgili sorularına cevap bulması gerekiyor.
Meleksi özelliği, iyi huylu, kutsal meslek sahibi olan akademik Zerife
Mayılova`nın 50 yaşı tamam oluyor. Bu 50 yaş yüzlerce insanın sağlığı yolunda
harcanmıştır. Kaç kişi bu Allah vergili insanın yardımıyla şifa bulmuş, bu sıcak şifa
pınarından, saglam çeşmeden su içmiştir.
50 yaş hayatın en güzel dönemleridir. Hayatın güzel olsun bacım!. En
önemlisi de yine önceleri yaptığın gibi halkına, insanlara, umut içinde kapını
açanlara şifa veresin!.

Ali Eyvazov
Hukuk Bilimleri üzere Felsefe Doktoru

KARŞILIKSIZ TABİP, SEVECEN ADAM

Tanrı gönderdi seni cihana,
Işık paylıyorsun hey yana-yana
Kurbetten gelmezdin Azerbaycan`a
Göğsünde o yürek , köz olmasaydı.
Yurdumuzun loğman kızı, yetenekli tabip Zarife Mayılova ile ilgili samimi
sözümü İbrahim Bimar`ın şiiri ile rastgele başlamadım. kalbinin alevini insanlarla
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paylaşıp, onlara hayat isimli sonsuz nimetler lütfediyor Zarife hanım. Onun şifa
pınarından su içmiş yüzlerce kişiden biriyim bende. Karşılıksız tabip, sevecen
arkadaş gibi eşsiz bir insandır Zarife hanım. Onunla arkadaş olabilmek her bir Azeri
kızının bitmeyen sevgisi ve sonsuz dileğidir. Aldığım şifanın karşılığında hediye
olarak arkadaşlığımı ona bağışladım. Üç yıldır aile dostuyuz. Zarife hanım doğma
kızkardeşi kadar bana azizdir. bana göre dünya bir tarafa o bir tarafa. Zarife hanım
kardeş, arkadaş gibi değer veriyor, yardımcıdır.
Onunla aynı dönemin, aynı milletin evladı oğluğum için mutluyum.
Almanların XXI yüzyılda `Röntgen Kadın` dedikleri bu insanın bizim soydaşımız
olduğu için mutluyum ve gurur duyuyorum. Zarife hanım doğuştan yeteneği ve
olağanüstü yeteneği nedeniyle beyninin ve kalbinin bu alanda teknolojiden daha
üstün olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ben olayları, mucizeleri hiçbir yerde, hiç
kimseden duymadım-aksine bizzat gözümle şahidi oldum. Bilgeli kişiler boşuna
söylememişler: Hak ile haksızın arasındaki mesafe gözle kulak arasındadır.
Çoğu Zarife hanımı öksüz, göçmen, mülteci kimselere yardımda bulunduğu
için onu hayırsever olarak kabul ediyor, ama onun yüzlerce insanı cerrahi
operasyondan, ilaçlardan,
hasta odasının meşakkatinden kurtardığını unutun
insanlarda vardır. Herkese hak-adalet gözüyle bakan, hastalar arasında küçücük bile
olsa ayrımcalık yapmayan Zarife hanımı halk arasında yücelden hususlardan biri de
onun insani özelliğidir. Annesinin gözleri önünde her gün giderek ölüme doğru
yürüyen çocuğu 5 kür sonrası tekrar eski sağlığına kavuşturması dğerini kaç eder
acaba?. Peki yıllardır acılar içinde kıvrılan babayı 3 küçük kız çocuğuna geri veren
insanın borcunu nasıl ödeye biliriz?.
Bu arada kendi hayat hikayemi de hatırlatmak istiyorum. Uzun süre boğaz
ağrıları hem akut, hem de kesintisiz öskürüklərlə beni rahatsız ediyordu. Yılda
birkaç kez doktora gitmeme rağmen herhangi bir sonuca varmamıştım. Herkes bir
bende guatr olduğunu ve acilen ameliyat yapmamı öneriyordu.
Birgün işimle ilgili olarak Bakü`de iken öksürmeye başladım ve öksürük
dinmiyordu. durumum herkesi citten rahatsız etmeye başladı, arkadaşım Zarife isimli
birine başvurmamı önerdi. Onunla beraber dediyi adrese gittik. En son bizimde
sıramız geldi. Yüzünü ilk kez gördüğüm kadın karanlık bir odada, 3-4 metrelik
aralıktan tüm sorunlarımı söyledi. Sonra gereken önerileri verdikten sonra tedavi
kürlerini uyguladı. O günden 3 yıl güçmiştir ve kendimi rahat ve zinde hissediyorum.
Eşsiz ve olağanüstü kadın olan Zarife hanıma bu karşılıksız yardımından dolayı ne
hediye edeceğimi düşünürken buna bile gerek kalmamıştır. Çünkü Zarife hanım
hediyeyi kabul etmemiştir!.
Gerçek şuki Azeri tabibin bana koyduğu teşhisi İran İslam Cumhuriyeti`nin
doktorları bile onaylıyorlar. Zarife hanım gibi tabibler Vatanımızın gururudur.
Allah onun tüm isteklerini yerine getirsin, onu Azerbaycan halkından
ayırmasın!.
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Latife Mövsümova
Masallı İlçe Kültür ve Turizm Müdürü
Onursal sanat işçisi

HAYATIM BOYU MİNNETTAR KALACAĞIM
Ben, Allah vergisili Zarife hanım hakkında Musavat Gazetesin`de şöyle bir
yazı okudum:`Azerbayca`da 29 yıldır kanıtlayamadığım şeyi alman uzmanları yarım
saat içinde onayladılar`. Makaleyi okuduktan sonra şifalı ellerin sahibi olan Zarife
hanımın yanına gittim. Beni dikkatlice dinledikten sonra şifalı elleri ve nurlu gözleri
ile ayaklarımda uzun süredir beni rahatsız eden ağrıları 3 kür tedavi ile ortadan
kaldırdı. İşte bu yüzden Röntgen Kadın ismini almış bu kadının röntgen ışınlarını
keşf eden kişiden bile daha düzgün teşhis koyan şifalı elleri ve gözleri karşısında baş
eğiyorum. Ve onun bu şifasının insanlara lütf ettiği sağlığının etkileme dairesinin
büyüklüğüne inanıyor ve onun Allah tarafından halkımıza gönderilmiş eşsiz bir
vergi olarak düşüünyorum.
Benim gibi binlerce kişi Zarife hanımın o zarif ellerinden ve gözlerinden şifa
buldukları için ona borçlu kalacaklarını söylüyorlar.
Mammad oğlu Semender Seyidov
Azerbaycan PDGS Bilimsel Araştırma ve Proje
Enstitüsü Laboratuvar Müdürü,
Jeoloji-Mineraloji Bilimleri Adayı.

RÖNTGEN KADIN, İDEAL HANIM
İnsan varlığının formülü çeşitli zamanlarda farklı bilim adamları tarafından
somut fikirlerle kanıtlanmıştır. Fransız bilim adamı R.Dekart`ın formülü:
Düşünüyorum, öyleyse varım. Demekki, yüksek, insancıl, karakteristik ve idraki
düşünce de işte var olan- mevcut insanların temel amacıdır.
İnsan kişiliğe ve hayata her zaman aydınlık katar. Hayatta iyilik yapmayı
kendine görev bilen insanların sayısı çoktur. Genellikle, güzel amaçlarla yaşayan
insanlar Tanrı`nın mutluluk lütfettiği kader sahiblerindendir. Bu anlamda itiraf
edelim ki, dönemimizin mucizesi, Röntgen kadın, akademik Yagub kızı Zarife
Mayılova`nın da hayatın zorluklarını kendisi ve çevresindekiler için yaşam formülü
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olarak karakterize ediyor. Belli anlamda kader olarak kabul edilmiş konular bazen
insanın kendi yaptıklarına bağlıdır. Bu yüzden toplumumuzda Zarife gibi insanları
alkışlamak gerekiyor.
Zarife hanım geçtiği şerefli hayat yolunda çok insanlara merhamet göstermiş,
yardımda bulunmuştur. Zaman zaman başlanmış iyilikseverlik misyonunu Zarife
hanım bugün iyiliksever ve mucizeli insan olarak üstlenmiştir. Sevecen olması
sonucu zamanın zorluklarından geçerek insanların refahını yükseltmiştir. O, kendisi
iyiliksever kadın gibi insancıl adımlar atmış, hasta, çaresiz insanlara karşılıksız
olarak yardımlarda bulunmuştur. O, günümüzde bile bu görevini yorulmadan yerine
getiriyor ve Zarife hanım her zaman bu misyonunu yerine getirecektir.
İyilikseverlik, samimiyet insanın irade ve sabrına, kalbinin güzelliğine
bağlıdır. Faziletli olmak işte bu yüceliğin belirtisidir. `Fazilet- diğer insanların
mutluluğuna bakarak kendini mutlu sanma sanatıdır`.Ünlü bilim adamı Seseron bile
`Fazilet-zekanın olgunluğudur` demiştir. Zarife hanımda faziletin yüksek derecesini
görüyoruz. O, yüceliğin zirvesinde insan gayesine herzaman net yaklaşmış,
yüzlerce (belki binlerce) hastaya şifa vermiş, kendisinin insan-vatandaş kesinliği ile
gelecek işlerini iyilikseverlik ve insalık kriterileri üzerinde canlandırır.
İnsanların umut yeri, hümanizm okulu sayılan Zarife Mayılova yaptıkları ile
dünyanın bilim adamlarını bile hayrete düşürmüştür. Günümüzde dünya aydınlarını
hayretlendiren özelliklerinden biride Zarife`nin Röntgen kadın gibi insanlara sözün
hakiki anlamında şifa dağıtmasıdır. Bugün birçok bilim adamlarının düşündüren
yegane soru şudur: Bu nasıl ola bilir?. Unutmamalıyız ki Azerbaycan odlar yurdudur
ve Büyük Allah bu memleketin insanlarına daha yakındır. Zaten Zarife hanıma bu
misyon Allah tarafından lütf edilmiştir. Şüpesiz, bu büyük bir hayati-tarihi konudur.
Yüce, insancıl, tipik ve idraki düşünce işte varolan-mevcut insanların temel
amacıdır. Bu anlamda Zarife`nin hayat karakteristikası insanlığa hizmetidir.
Hayatın anlamını yalnız olgun kişiler anlar, onu gerektiği gibi değerlendire
bilirler. Zarife hanımın bu özelliği, mucizeli insan gibi insanlara karşı olan dikkat ve
özen, insancıl ilkeleri, iyilik meramı şüpesiz herkes tarafında takdir edilmelidir.
Çalışmaya başladığı ilk günlerden itibaren Zarife Mayılova her zaman güzel
iletişime, rağbet duygusuna eğilimli olmuş, sosyal-dünyevi özelliği aynı dengede
koruyabilmiştir. O, bugün bile insanların ruh halini olumlu şekilde etkiliyor, ön
yargısız, tarafsız tutum sergiliyor. Politika ile ilgilenmiyor, böyle bir amacıda yoktur.
Onun iş prensibi sadece insanlara yardım üzerinde kurulmuştur. Dekart bile
insanların ruh halini onların mutluluğunun temeli olarak görmüştür.
Her yazımızda doğuştan fazıl insanların dünyaya nadiren geldiklerini
söyluyoruz. İtiraf edelimki Zarife hanım işte böyle kişilerdendir. Memleketini, bir
sözle insanları çok sevdiği için o kaç kişinin acılarını üzerine almış, yaptıkları
samimi duygular üzerinde kurulmuştur.
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Belli tarihi ortamda toplumların hayatında meydana gelen olaylar daha çok
biyoloji etkenlerin etkisi ile oluşuyor. Bu nedenle bilimin sosyal ortama ilişkisi
sonsuz derecede aktivleşir, gerçekler sözkonusu olayları gerçekçi bir şekilde analiz
etmeyi, onlarla ilgili düşüncelerini paylaşmalarını bilim adamlarından talep ediyor.
İtiraf edelimki Zarife hanımın mucizesi işte bu istek doğrultusunda meydana gelmiş
ve hala mevcuttur.
Her bilimin temel ve ideyolojik amacı canlılık ve kutsallık ilkelerine
dayanmaktadır. Yalnız hakikate sadık kalmak, onu kavramaya çalışma yolu ile
bilim (sanat) ve aynı zamanda modern uygarlık insanların yaşamını iyileştirmek gibi
temel görevini layıkıyla yerine getirebilir. Z.Mayılova`nın misyonunda bu gibi
gerekli konular kapsamlı şekilde yer almaktadır.
`Aydın kişilerin düşüncesi insan hayatı için bir uyarıcıdır`. Eski düşüncelerin
önemli özellikleri hayatın kronolojik metindir. Bilim sahibi bu idraki sürecin
düzenlenmesinde büyük öneme sahiptir. Bilimi, idrakı ve aydın düşüncesi ile
insanların derin rağbetini kazanmış Z.Mayılova da Allah`ın büyük değer verdiği
aydınlarımızdandır. Onun bilimsel düşünceleri insan hayatının önemliliğine
yönelmiş, insan ve toplum bağlamında sistemleşmiştir.
Belli ki, insanın farkındalık (kendini tanıma) süreci geliştikce muhteşemlik
bilimle irtibat kuruyor. Bu irtibatın belirtileri ilkönce hayatın kanunlarını paragmatik
şekil gibi etkiliyor. Burada toplumun bilimsel yapılarındaki göreceli kolaylık ne
mistik kavramdır, ne de saldırgan şiirdir. Bu kozmogonik mitlerde görüntülenmiş
tasarruftur. Bu bilimi, felsefi yorumu anlamak, kavramak için Zarife gibi aydınların
yardımına ihtiyaç duymuşuzdur.
Verimli hayatını insanların yüreklerinde bilim ve zeka, tefekkür meşali
yakmaya, hayatı sevdirmeğe, bilimin gelişimine harcamış Z.Mayılova`nın çeşitli
konudaki bilimsel düşünceleri, hakkında yazılmış fikirler bu Azeri kadının
özelliklerini çoktan okuyuculara tanıtmıştır. Atalarımız boşuna dememişler:`İnsan
kişiliğinin büyüklüğü onun yaptığı işin büyüklüğü ile ölçülür`.
Bilimde başarılara imza atmanın temel yolu bilim adamında bu alana çaba
sarf etmek ilkelerini aşılıyor. Sanata bağlılık yücelik vaat ediyor. Günümüzde tüm
alanlarda bu kriteri çok önemlidir. İşte bu yüzden Z.Mayılova`nın bilimsel bakış
açısında yüzyılların gözlemi ve pratiği sonucu meydana gelmiş halk felsefesinin
bileşik belirtileri, insanları paradoksal durumdan nasıl kurtulabilecekleri konusunda
bilgilendiriyor, onun düşüncelerinin bilimsel özelliği və tarihi önemi bazı dönemsel
olguları kendinde birleştiriyor. Ayrıca, onun bilimsel yaşamsal sanatında insan ve
zaman kavramı, onun hayat fenomenine karşı tutumu beşeri-mefkurevi duyguların
sinkretizmasıdır. Bu güzel insanın-bilim adamının bilimsel dünyasının özelliği
insanın zevkini okşayan, insan taksonomisi olan sistemdir.
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Z.Mayılova`nın elmi tasarrufları şekil ve konuca zengin, düşünce açısından
dönemler için ilericidir. Bugün tün dünyada-Ukrayna, Dağıstan, Derbent, Moskova,
Nalçik, Kuzey Kafkasya, Rusya`nın tüm bölgelerinde ve aynı zamanda Amerika ve
Avrupa ülkelerinde onun elde etmiş olduğu başarılar bilimsel gelişmeler gergin işin
ve araştırmaların sonucu olarak yüksek şekilde değerlendiriliyor. İtiraf edelimki
hayatını bilimin gelişmesine adamış Zarife Mayılova fazil bir kişdiir.
Şüpesiz, bilim adamları Allah`ın vadettiği kutsal hayatın en kamil
temsilcisidir.
Bugün Zarife Mayılova hakkında kitaplar yazılır, şarkılar bestelenir. Şüpesizki,
insanın hayat kriterinde yücelebilmesi çok önemli. İnsan o zaman yüceliyorki tüm
hayatını ve işlerini halkına harcamış olsun. İşte Zarife hanım böyle biridir. Tüm
yaptıklarından dolayı onu cani gönülden kutluyorum.
`Dede Korkut` Ulusal Hayırsever Vakfı Başkanı
`Azerbaycan Dünyası` Gazetesinin genel editörü
Eldar İsmayılov

ONUN NEFESINDEN FAYDALANAN HERKES MUTLUDUR
Zarife hanımla ilgili olarak ilk kez yakın arkadaşımdan duydum, onun
mucizeler yaratan bir ocak sahibi olduğun öğrendikten sonra yanına gittim.
İlk bakışta ziyaretine gelenlerin çoğunun yakalandıkları hastalıklardan şifa
bulmuş kişiler ve hastalar olduğu için Zarife hanımın bana şaşkınlık içinde baktığını
gördüm. Sanki diyordu:`Siz ki hasta değilsiniz, niçin geldiniz?`. Bunu duyduğuma
göre ondan önce konuşmaya başladım.
- Hakkınızda söylenenleri duyduğum için ziyaretinize geldim.
Zarife hanım gülerek `Öyleyse, yakın gel, elimi omuzuna dokundurrayım` dedi ve
omuzuma dokundu.
Bu zaman sanki omuzumda sıcak ütünün olduğunu duydum. İlk tanıştığımız gün
ben onun sıradışı yeteneğini omuzuma dokdurduğu şifalı ellerinde gördüm.
İşte o günden bu ocak benim inanç yerim oldu. Hatta burda bulunduğum
zaman bu güzel insana karşı saygı ve sevgim öyle büyüdüki ben Allah`a Zarife`nin
yakın arkadaşı, aziz dostu olmam için dua ettim. Bu dileğim kabul edildi. böylece,
şimdi uzun yıllardır biz Zarife hanım ile aile dostuyuz. Biz defalarca onun
mucizelerinin şahidi olmuşuz. Çevremizdeki arkadaşların, dostların hepsi Zarife`ye
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başvuruyorlar. Ailemin inanç yeri olan Zarife hanım ile ilgili ne kadar konuşsak bile
yetmez.
Birgün kardeşim Türkiye Cumhuriyeti`nde yaşayan arkadaşı ile telefon
görüşmesi zamanı arkadaşının sağlığında citti sorunların olduğunu anlar. Kadir
Engin başağrılarının artmasından dolayı doktora başvurduğunu söylüyor. Muayene
sırasında başında tümör saptanmıştır. Daha sonra doktor ona tümörün geç ya da
hızlı büyüyen tümör olduğunu belirlemek için beklemek gerekiyor. Üç ay sonra
tekrar gelmesi önerilmiştir.
İlk anda Zarife hanım aklıma geldi. Kader`e tez bir zamanda Azerbaycan`a
gelmesini söyledim. Yakın günlerde onu Azerbaycan`da karşıladım. İlk yaptığım
şey misafirimizi Zarife hanımın yanına götürmek oldu. Zarife hanım onu muayene
ettikten sonra beyninde tümör değil, doğuştan ben olduğunu söyledi. Başağrılarının
nedeninin fazla çalışması ve beyin yorgunluğunu söyledi. Misafirimiz Zarife`yi
ziyarte ettikten sonra başağrıları tamamen ortadan kalktı.
Biz onun binlerce mucizelerine tanık olduk. Allahu Teala Zerife Hanım`a
öyle bir olağanüstü gülüş, samimiyet lütfetmişki buda herkese kısmet olmuyor. O,
gülerken sanki odası aydınlanıyor. Çevresinde bulunanlar bile aydınlanıyor. Bana
göre Allahu Teala onu insanlara şifa meleği olarak göndermiştir. Onun nurundan,
nefesinden, kelimelerinden faydalananlar kendini mutlu sanıyorlar. Allahu Teala
onu bize çok görmesin.
Rövşen Rzayev
DEDR Şubesi
Bölge daire başkanı

R.RAMAZANOV:`O, ADLARIN EN YÜCESİNE LAYIKTIR`
Zarife hanım ile ilk defa çocukluk arkadaşımın aracılığıyla tanıştık.
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Birgün arkadaşım VII İmam Museyi Kazım soyunun temsilcilerinden olan,
deneyimli seyit ocağına-Zarife hanımı ziyarete gideceğini söyledi, kabul ettim. Biz
mucizeler sahibini ziyarete gittik.
Kömünizm döneminde büyümeme rağmen her müslüman gibi herzaman
içimde Allah sevgisi olmuştur. Bekleme salonunda onu beklemeye başladık. Kapı
açıldı, ve aniden odaya ışık doldu ve sanki sıcak güneşin şafağı bizi isitmeye başladı.
konuşma sırasında samimi ve sevecenliği ile kalbimizde taht kurdu.
Böylece onunla ilgili anlatılan mucizelerin ne kadar doğru olduğunun bizzat
şahidi oldum ve kankardeşi olmasak bile mucizeler sahibi Zarife hanımla kardeş
olduk. Ogünden itibaren onun kardeşi olma sorunluğunu omuzlarımda hiss ettim.
Bence Zarife hanım dünyadaki tüm güzel vasıflara ve isimlere layıktır. Bunu
onun ellerinin, nefesinin yarattığı mucizelere şahit olmuş biri olarak söylüyorum.
O, samimiliği ile çevresindekilerin sevgisini kazanıyor, Zarife`yi bilen herkes
onun kişiliği karşısında baş eğiyor. Yüreği güzel bu kadın herkesin derdine çare
bulmağın yanısıra benzersiz önerilerini de kimseden esirgemiyor. Onu tanıyabilen
herkes Zarife hanıma aşıktır.
Ben, Zarife hanımın özelliklerinden bazılarını örnek vermek istiyorum. Ona
güzel insan, samimi arkadaş ve güvenli sırdaş gibi güvenebilirsin. Onunla acılarını
paylaşmak istersen eğer kardeş gibi seni dinlemek, değerli önerilerini vermek için
herzaman yanındadır. Güzel konuşma kültürüne sahiptir. Onu dinleyenler Zarife
hanımı şaire benzetiyorlar. O, çok değerli ve vazgeçilmezdir.
Zarife Mayılova en yüksek zirvede duran insandır.
XXI yüzyıl yüksek teknoloji dönemi olmasına rağmen insan beyninin yerine
geçen herhangi bir teknoloji henüz üretilmemeiştir.
Zarife hanım teknolojinin bile belirleyemediği hastalıkları kendi röntgen
gözleri ile tarayarak teşhis uyguluyor.
Birgün arkadaşımla onu ziyarete gittik. Konuşma sırasında şöyle dedi:`Rafik,
kalk odaya gir, seni muayene edeceğim`.
Odaya girdim. Beni muayene ettikten sonra yüzüme baktı ve dedi:
Yakın zamanlarda kalbinde sorunların olacağını göreceksin. İşinin zor
olduğunu, sorumluluk sahibi olduğunu biliyorum, ama sağlığında çok önemlidir.
Böylece, Zarife hanımın söylediği gün yetişti. Giderek kan basıncımda değişiklikler
izlenmeye başlandı, kalbimdeki sorunlar beni rahatsız ediyordu. Çok yoğundum ve
bu yüzden kendime zaman ayıramıyordum. Türkiye`deyken kendimi kötü hiss ettim
ve Gülhane Kliniği`ne başvurdum. Muayene olunduktan sonra doktor bana aynen
Zarife hanımın söylediklerini söyledi. Ben, artık bana Azerbaycan`da Zarife
hanımın aynı teşhisi koyduğunu bildirdim. Doktor, beni dikkatlice dinledikten sonra
dedi:
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-Rafik Bey, sizin şifanız bu tşehisi hiçbir USM aygıtı olmadan koyan kişinin
elindedir. O kadının yanına gidin. Türkiye`den döndükten sonra Zarife hanımın
tedavi kürlerini almaya başladım ve çok şükürler ki şimdi iyiyim. Onun mucizeleri ve
şifalı elleri bana şifa verdi. Röntgen gözleri eşsizdir. Allah tüm kullarına bu ışıklı
dünyayı görmek için göz vermiştir ve herkesin gözleri görebiliyor ve bu kimin neyi
ve nasıl gördüğüne bağlıdır. Şimdi şöyle düşünelim!.
Biz Zarife hanımın gördüklerini görüyoruz mu?.
Bir çiçeği örnek alalım. Masanın üzerinde kurumuş çiçeklerden oluşan bir
sergi vardır. Sıradan bir çoban bile çoçeğe bakıp şöyle diyor: `Bizim dağlarda biten
çiçeklerden toparlanarak kurutulmuştur`.
Bu çiçekleri şair veya yazarlar farklı gözle bakıyor, onun kurutulmuş
güzelliğine üzülerek, yürek ağrısı ile bakarak onun kırda, çimende, yamaçta olmasını
hayal ediyor. Kokusuyla insanları bihuş eden bu çiçeklerin kurutulması onların
yüreklerinde acıya dönüşür. Kurutulmuş çiçeklere bakarken dağların böyle bir
güzelliklerden mahrum kaldığını hayal ederek gözyaşı döküyorlar. Bu örnek hassas
kalbli şairlerin, doğa sever yazarların gözleri ile bakılmı bir sahnedir.
... Ressam... Ressam bu çiçeklere renk tonları göre, onların duruşuna, yapısına
ve tasarımına ustalık açısından yaklaşarak cansız, kurutulmuş çiçeklerden bir
görüntü oluşturuyor.
Zarife hanımın bakışı, görebilmesi tüm insanlardan farklıdır. Onun bakışları
ve gözleri ile kurutulmuş çiçeklere bakan diğer gözler ve bakışlar aarsında nasıl bir
farklılık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun gördüklerini göremeyiz,
algılamayız.
İnsanların Zarife hanıma karşı bakış açısı bile farklıdır. Bazıları onu gökten
inen melek, kimisi onu henüz bilim dünyasına belli olmayan teknolojiden daha güçlü
bir kuvvet, kimisi ise onun Allahu Teala tarafından insanlığa lütfettiği hediyesi,
kullarının koruyucusu ve ya Azerbaycan tarihinde görünmemiş Allah elçisine
benzetiyorlar. İnsanlar farklı bakış açısına sahipler, aynen yukarıdaki örneklerde
olduğu gibi.
Benim tek dileğim var: Allah Zarife hanımı bize çok görmesin. O, isimlerin en
yücesine layıktır.
Rafig Ramazanov
Azerbaycan Cumhuriyeti
Adalet Bakanlığı
Albay
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ONUN KARŞISINDA SÖZ SÖYLEMEKTE GÜÇSÜZÜM
Bakü`de 5 nolu hastanede çalıştığım sürede yakın akrabamı muayene için
hastaneye getirdiler.
Çok yerlere götürdüklerini, fakat hiçbir sonuç elde
edemediklerini söylediler. Tüm doktor meslektaşlarımızla kesin bir sonuca
varamıyorduk. Bağırsak tıkanması hastalığı hastayı çok üzmüştü.
Zarife hanım Almanya`daydı. Bakü`ye geldikten hemen sonra hastayı
muayene ett ve sonucu bana bildirdi. Korkmaya gerek yok, kanser değil, sadece
ameliyat olunmalıdır.
Ameliyat sırasında Zarife hanımın söyledikleri doğru çıktı. O günden tam 10
yıl geçmiştir. Şimdi Novruz kendini iyi hissediyor.
Ben, cerrahi hastalıkları uzman olarak Zarife hanım karşısında söz söylemekte
güçsüzüm.
Z.Tahmezoğlu
Tıp bilimleri adayı, Cerrahi Hastalıkları uzmanı

KENDİSİ CANLI DESTANDIR
Bu azeri bir kadınının yaşadıkları, geçtiği, farklı hayat yolundan alınmış küçük
bir hikayeydi. Yazmak gerekiyorsa bu bir destan olurdu. Kendisi canlı bir
destandır. Gidin, görün, okuyun.
Ruhunuzun dinceleceğine ve kalbiniz huzur bulacağına inanıyoruz.
Zarife hanımın siyah gözlerindeki sevgiden, şifasından yüzünüze ışık
serpilecektir. Işık payınızı almaya acele ediniz.
Emine Gedimova
Pedagoji bilimler adayı
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UMUT IŞIĞI
Ben, Zarife hanımın kutsal mekanına ayak bastığım günden itibaren kendimi
kendimi iyi hissediyorum. O, böbreklerimdeki kristalleri tamamen yoketti. Bu, Zarife
hanımın sıradışı mucizesidir ve ben şimdi ilaç bile kullanmıyorum.
Tedavim tamamlandıktan sonra kocamı da onun yanına götürdüm. O, kocama
allerjik bronşit tanısı koydu ve tedavi etti. Ve kocam da Zarife hanımın şifa
ocağından şifa buldu.
Ben, Zarife hanıma sağlıklı yaşam , uzun ömür, aile seadeti diliyorum.

Fizik-Matematik Bilimleri adayı
Hatıra Hüseynova

ALLAHU TEALA`NIN HAKİKİ MUCİZESİ
Yüce Tanrı`mız herşeye kadirdir. Bu yüzden onun yaratmış olduğu herhangi
bir mucize onun yüceliği ve herşeye kadir olmasının kanıtıdır. ..
Allahu Teala`nın mucizelerinden biri de Kelbecer bölgesinin onurlu kızı olan
Zarife hanıma lütfedilmiş sıradışı vergisidir ve bunun sayesinde o, ayabenzer gözleri
ile hastalığı kesin belirler ve kısa süede Allah`ın ona vermiş olduğu güçle tedavi eder.
Zarife hanımın `Şifa ocağı`nda yüzlerce insanlar ve ayrıca eşim Dinara da 20
yılı aşkın bir süredir ki onu rahatsız eden, doktorların bile çare bulamadıkları kronik
hastalığı tedavi etmiştir. Ben, Zarife hanıma tüm hayatım boyu minnettarım ve
hergün dua ediyorum:` Rabbim, sana şükürler olsunki sen mucizelerinden en
büyüyüynü Zarife hanım şahsında Azerbaycan halkına lütfetmişsin. Ya Rabbim,
Zarife hanımı koru, onu bu millete çokgörme... Amin!`

Teknik Bilimleri Doktoru
Prof.R.Alibeyli
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ŞİFALI KADIN
`Röntgen kadın` adı ile dünyanın birçok ülkelerinde (Türkiye, Almanya, İran,
Rusya, Hollanda ve d) tanınmış bu insan Zarife Mayılova`dır. Büyüleyici doğuştan
yeteneği ile sadece sıradan insanları değil, hatta tıp alanında ünlü uzmanlarını bile
şaşırtan Zarife hanım insanın iç organizmasının normal ve olağan dışı durumunun
tüm inceliklerini hiçbir araç olmadankendi nurlu-şifalı gözleriyle tarayabilir ve onun
tıp açısından açıklıyor.
Sol böbreği hasta olan eşimi tedavi ettikten sonra ultrasonografi muayene
yaptırdık. Ultrasonografik bilgi bizi sarsıttı:` böbrek çürüyor`. Profesörlerin önerisi
ile acilen aynı enstitünün röntgen cihazında hasta böbreyin 4 şekilde resmi çekildi.
Profesörler sağ böbreyin fonksiyonunu kötü etkilememesi için sol böbreğin acilen
alınmasını önerdiler. Birçok hastanelere başvurduk ve hepsinde üroloji uzmanlarının
yanıt aynıydı:`Sol böbrek acilen alınmalı!`. Çünkü işlevliğini kaybetmiş, eğer sol
böbrek alınmazsa sağ böbreği olumsuz etkileyebilirdi.
Neyse...Korkunç düşüncelerle bir akşam bana yardımcı olmuş, zor günlerimde
dualarımı kabul etmiş, beni yaradan ve yaşatan Allah`ımdan bu zor anlarımda beni
kurtarması için mucize diledim.
Kudret ve azamet sahibi işte bu gecenin ertesi kendi mucizesi ile beni hayrette
koydu.
Sabah erkenden kardeşim Sadeddin Bey Prof. Faride Mammadova`nın bir
makalesini getirdi. Makalede `Röntgen kadın` Zarife hanım tarafından safra kesesi
ile böbrek taşlarının mucizeli tedavisinden yazılmıştı. Hemen samimi, sıcak ilişkiler
içinde olduğumuz Faride Hanım`a telefon açtım ve onun aracılığıyla bu mucizeli
kadına başvurduk.
Zarife hanım toplam 3 dakikada herhangi bir reknik araç kullanmadan,
karanlık odada şifalı gözleriyle hastamızı muayene etti ve böbreğin kendi işlevliğini
kaybetmediğini, cerrahi mudaheleye gerek olmadığını,
ayrıca hekim-üroloji
uzmanların sağlam olarak belirttikleri sağ böbreğin de azacık hasta olduğunu belirtti.
Heriki böbreğin tedavisini üstlenen mucizeli kadın Zarife hanım:`Endişelenmeyin.
Herşey iyi olacak!` dedi.
Zarife hanımın mucize dolu tedavisi başarılı oldu. Hastamız toplam 3 kür
tedavi aldıktan sonra ultrasonografik muayeneden geçti. Muayene zamanı işlevliğini
kaybetmiş hasta böbreğin tamamen iyileştiğinin şahidi olduk.
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Büyük dedesi VII İmam Museyi Kazım`la ilgili olan iffetli, şefkatli Zarife
hanımın sıradışı faaliyeti tıp camiasının büyük ilgisine ve dikkatine neden olmuştur.
Sağlık Bakanlığı ve diğer
kurumlar tarafından onun yaptıkları yüksek
değerlendirilmiş, birçok sertifikalar, diplomalarla ödüllendirilmiştir.
Okuyuculara Zarife hanımın Moskova`da kazandığı son başarısıyla ilgili
konuşmak istiyorum. Zarife Mayılova 2001 yılının Nisan ayında BMT yanında
Dünya Üniversitesi tarafından tanınmış Djuna Uluslararası Bilimler Akademisi
Üniversite Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tüm tıbbi gereçlere
cevap veren Alternatif Tıp Lisans Diploması almaya hakkazanmıştır. Bugüne
kadar bu diplomayı almaya hak kazananlar, sadece tıbbın bir alanında çalışıyorlar.
Zarife hanım Alternatif Tıp Lisans Diplomasınıtüm mesleki haklar ve imtiyazlarla
beraber almaya hakkazanmış ilk insandır.
Zarife hanım herhangi bir ilaç malzemelerini kullanmadan, ilahi kudretin
yardımıyla insanlara şifa dağıtan mucize sahibidir. Tüm hastalıklara muzdarip olan
her hasta, hatta çocuk sahibi olmak isteyenler bile Zarife hanımın kutsal mekanına
gelerek şifa bulabilirler.
Osman Efendi
Felsefeci

KALBİMİZDE SONSUZA KADAR YERİNİZ VAR
Sayın, Mihriban, aziz Zarife hanım ile ilgili konuşmakta, kalem ise yazmakta
güçsüzdür. 53 yaşım var, evliyim, çocuklarım ve birde `hastalık çelengim` vardır.
Hayatım boyu mucizelere inanmamıştım. Sol göğsümde yaranmış nodlar doktorların
tedavileri sonucu büyüyerek tümöre dönüştü ve cerrahi oprasyon yapmak zorunda
kaldım. 1981-1998 yıllarında hayatımdan ve çeşitli tedavilerden artık bıkmıştım.
Güzel bir rastlantı sonucu Zarife hanım ile ilgili olarak bazı şeyler duydum ve
duyduklarıma inanamıyordum. Ama, uzun bir süre ölümcül hastalıkla mücadele
eden bir hastanın tamamen iyileştiğini görüp karar aldım ve 1998 yılının Ağustos
ayında Zarife hanıma gittim.
Onunla karşılaştığım zaman yüzünde peçe olmasına rağmen onun olağanüstü,
iyi nefesi bana dokundu. Korkularım ortadan kalktı. Zarife hanım hastalığımı düzgün
şekilde ve bilimsel dilde anlattı. O anda onun gerçek bir bilim adamı olmasına
inancım arttı.
Zarife hanım beni iyileştireceğini vadetti ve iyileştirdi. 17 yılda göğsümde
gelişen ve bana rahatsızlık veren tümörü üç gün içinde yoketti.
Daha sonra miomamı, karaciğer ve safra kesemi tedavi eden Zarife hanım beni
tekrar hayata, aileme ve çocuklarıma bağışladı.
Zarife hanım, siz Allah`ın kurtarıcısı, şifadağıtma misyonunu yerine getirmek
için bize lütfettiği elçisisiniz.
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Siz Azerbaycan halkının eşsiz servetisiniz ve biz de bu serveti korumalı,
değerlendirmeli, yabancı gözden, yabancı sözlerden koruyup değerini bilmeliyiz.
Sizinle aynı dönemde, aynı ülkede yaşadığımdan dolayı mutluluk duyuyorum.
Sizinle iletişimde olan her kişinin, şahsın, benim ve ailemin her üyesinin
kalbinin bir köşesinde sizin değişmez, sömez ebedi yeriniz vardır.
Ahmed kızı Nigar Sultanova
Azerbaycan Jeofizik Araştırmalar Enstitüsü
Bölüm Başkanı, Jeofizik

HASRETİME KAVUŞMUŞUM
Bu hasret uzun yıllardan beri özlemini çektiğimiz çocuk özlemi idi. Tıbbi
tedaviler verimsizliği beni ruhtan düşürmüştür. Tedaviden vazgeçerek kaderime
boyun eğdim. Bu sırada Zarife hanım ile ilgili gazetede yayımlanmış bir makaleyi
okudum ve onunla buluştum. Bu güzel insan benim son umudum ve teselli yerim
oldu.
Toplam 3 kez tedavi olunduktan sonra kendimde değişikliklerin olduğunu
gördüm. Gebe kaldım. Her ay ziyaretine gittim. Bir erkek çocuğumuz doğdu. Şunu
da söyleyeyimki evladım güzel yüzlü biridir ve sanki nurdan yaranmıştır. Ailemizin
mutluluğunu kelime ile anlatmak imkansızdır. Şuan 4 aylık ve kendini iyi hissediyor.
Ailemiz doktorlar, hukukçular, öğretmenler ve mühendislerden oluşuyor.
Ben, eğitimli biri olarak tüm eğitimli, iyi insanları Zarife hanıma destek olmaları ve
onun sıradışı yeteneğini tüm dünyaya ulaştırmaları için çağırıyorum. O, milletimizin
ve halkımızın servetidir.
İlahi nefesinizi, şifalı ellerinizi, aydın gözlerinizin ebedi ve tükenmez olmasını
Allah`tan diliyorum.
Samire Samedova
Biyoloji uzmanı
Bakü

İNKAR EDİLEMEZ HAKİKAT
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Üç kez ağır cerrahi ameliyat olundum. Dördüncü kez yine acilen ameliyat
olunmalıydım. Ölümle yaşam arasında çırpınırken operatörümüz Vefa Abbasova
bana Zarife hanımın yanına gitmemi önerdi. Aynı gün onun yanına guttik. Yüzü
peçeli kadın beni karanlık odada muayene etti ve ultrasonografinin koyduğu teşhisin
aynısını söyledi. Bu beni çok şaşırttı. Gözlerim gözleriyle karşılaştı ve onun sıradan
insanlardan farklı olduğunu, ihirli bir dünya olduğunu anladım.Onun hakkında
konuşmakta güçsüzüm.
Onun şifa denizinden tüm halk faydalanıyor. Ben o insanlardan biriyim ve
onun şifasından bende faydalandım, beni herhangi bir ilaç kullanmadan dördüncü
cerrahi ameliyattan kurtardı ve bana huzur yaşattı.

Latife Tağıyeva
Azerbaycan Devlet Teleradyo Yayınları Şirketinin Şube Müdürü

ZARİFE HANIM GEREKEN HERTÜRLÜ ORTAMLA SAĞLANMALI
Uzun süredir böbrek hastasıydım. Tedaviler sonuç vermiyordu. Sonuçta
böbreklerimde kristelleşme meydana geldi.
Durumum giderek kötüye gidiyordu. Kurtulacağıma inancım kalmamıştı.
Nihayet, Zarife hanımın yanına gitemek kararı aldım. Doğrusu onun böyle büyük
yetenek sahibi olduğunu ve çok kısa bir sürede beni iyileştireceğini aklımdan bile
geçirmemiştim. Toplam 3 kür tedaviden sonra sağlığıma kavuştum ve tamamen iyileştim.
Analizlerimin sonucu pozitivdi.
İlginç tarafı şuki onun sıradığı yeteneği karşılığında herhangi bir ortamla
sağlanmamıştır.
Peki neden?. Niçin halkımızın arasından çıkmış, tüm dünyada tanınan bu iffetli
kadına gereken ortam sağlanmamalı?
Ben, insanlara sağlam yaşam lütfeden bu iyiliksever kadına Allah`tan sağlıklı yaşam
diliyorum.

Ogtay İsmayılov
Azerbaycan Araştırmalar Bitki Koruma Enstitüsü Bölüm Başkanı

GÖRDÜĞÜM MUCİZE KARŞISINDA HAYRAN KALDIM
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...Yakın akrabam Surhay Bey`in sol kolu aniden felç oldu. 12 gün ünlü kardiyoloji ve
nöroloji uzmanları tarafından tüm muayenelerin yapılmasına rağmen sonuç olumsuzdu.
Tesadüfen Zarife hanım ile ilgili anlatılanları duydum ve Surhay Bey`e danıştım,
inanmadığını söyledi. Ben Zarife hanım ile buluştum, Surhay Bey`in evine gitmesini rica
ettim. Hastayı kımıldatmak olmazdı. Zarife hanım ricamı kabul etti ve benim beraber
Surhay Bey`lere gittik. İçeri girdiği zaman dedi: `Bu hasta bana inamıyor, Amam Allah`ın
izni ile kolunu 15 dakikaya iyileştireceğim`. Üzü peçeli Zarife hanım hastayı röntgen etti
ve elini felç olmuş koluna dokundurdu. kalkarak elini yıkadı, korkulu hastalık değil,
inşAllah 15 dakika içinde her şey iyi olacak. Zarife hanım`ı evine geri götürdüm ve
yoldayken gülerek bana şöyle dedi:` Artık, Surhay Bey kolunu kullanabilir. Doğrusu
kuşkulandım. Onu evine bıraktıktan sonra geri döndüm ve gördüğüm mucize karşısında
şaşkına uğradım. Herkes mutluluk içindedir, gülümsüyorlardı,
akrabam kolunu
çalıştırabiliyordu, sanki asla felç olmamış gibi. Bu mucizeye inanmamak mümkün mü?
Allah onu halkımız için korusun!.

Zerniyar Abdullayeva
Nizami İlçe Mahkeme başkanı

İLAHİ IŞIĞA DAYANAN KADIN
Yüce Tanrı Adem evlatlarının hepsini aynı, eşit yaratmış ve kimseye fark
koymamıştı. Adem evlatları sonralar kendi idrakı ve hayal gücüne uygun olarak
topumda bir kimlik olarak gelişiyorlar. Bazen, Adem evlatlarının toplumda kimlik
olarak gelişmesinde ilahi varlığın katkısı büyüktür. Bu pay tüm insanlar arasında
eşit değildir. Bazılarına az, bazılarına çok verilir. Allah`ın bu cömertliğinin toplumda
tezahürünü nadiren bulduğu herkese bellidir. İşte bu yüzden toplumda doğuştan
yetenekli insanların sırasında tanınan böyle insanlar çok az bulunur.
Dünyanın birçok ülkelerinde `röntgen kadın` adı ile bilinen Zarife Mayılova
da işte böyle sıradışı insanlardan biridir. İsminin anlamı gibi kendisi de zarif ve
yumuşak huylu bu kadın tıp alanında çalışan dünyaca ünlü uzmanları bile
kendisine hayran bırakmıştır. Onun röntgen gözleri, şifalı elleri gerçekten tam bir
mucizedir. Henüz insan bilinci bunu algılamakta güçlük çekiyor.
Ben de bu ilahi kudretten faydalanmış anne olarak Zarife hanıma sonsuz sevgi
ve saygılarımı iletiyorum.
Ben, yüzlerce ailelere mutluluk veren Zarife hanımın şimdiden cennetin en
yüksek zirvesi-8.katı ile ödüllendirildiğine inanıyorum.
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Rasmiyye Kahramanova
Zengilan İlçe Mahkemesi başkanı

ZARİFE HANIM
Kan basıncı ve kalp ağrısına dayanamıyordum. Uzun süre doktor gözetimi
altında tedavi olundum. Güzel bir rastlantı sonucu kendimi yanınızda buldum. Sizin
ilk muayeneniz sonucu sağlığımda değişiklikler hissettim. Allah`ın ismini anarak
yaptığınız tüm iyilikler Allah`ın dergahında kendi yerini buluyor.
Zarife hanım, sizə uzun ömür, can sağlığı diliyorum ve Allah tüm işlerinizde
yardımcınız olsun.
En büyük dileğim hakkettiğinuz ortamın devlet seviyesinde sağlanmasıdır.
Mihriban, insani tutumunuz, ateşli ve şifalı ellerinizi asla unutmayacağım.
Dağıttığınız şifa sonucu iyileşen
Mehemmedali Efendiyev
Tarım Sanayi Bankası Bölüm Müdürü

İLAHİ KADIN
İnsanın iç organlarını tarama yeteneğine sahip olan tabip, halkımızın koruyucusu,
iyiliksever insan, halkına karşılıksız hizmet eden, tıp biliminin aynası, gözegörünmeyen
hastalıkları röntgeneloji mucizecisi, Allah`ın yardımıyla kendi şifalı elleri ile insanlara şifa
dağıtan, XXI yüzyılın onursal aydını, asla pes etmeden, gece gündüz insanları tedavi
ederek hayata geri kazandırmakla iyiliksever işlerini büyütüyor.
Zarife hanım geniş zekaya, yüksek entelektüel düzeye, disiplinli düşünceye,
konuşma kültürüne ve olağanüstü tıbbi bilgiye sahiptir. Bu açıdan Karabağ gazileri de
unutulmamıştır. Zarife hanım herzaman onlara yardımlarda bulunmuş ve tedavi etmiştir.
Size asil çalışmalarında mutluluk ve başarılar diliyorum!. Allah yardımcınız olsun,
olsunki Siz de herzaman halkımıza yardım edesiniz!.

Şehit ve Karabağ Gazileri Derneği Başkanı
Arif Zülfügarov
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SÖNMÜŞ ÇIRAĞIMIZI TEKRAR ALEVLENDİRDİ
Zarife hanım ile tanıştığımda, hayatının en mutlu gününü yaşadım. Doktorlar iç
organlarımdaki tümörü cerrahi yoluyla tedavi edeceklerdi. Tanrı Zarife hanım ile beni bir
araya getirdi. Muayene sonrası, onunla hastalıklarım hakkında konuştuk. Hayatta kalabilme
şansım çok azdı.
İlahi vergili Zarife`nin tedavisinden sonra tümör tamamen kayboldu. Böyle bir
mucizeyi hiç yaşamamıştım. O, beni hayata geri getirdi. Onu insani nitelikleri, cömertlik,
gurur ve yüksek kültürüne hayran kaldım.
Ben bir şair olsaydım ona şirrler yazar, şarkıcı olsaydım eğer nağmeler okurdum,
şifalı ellerini, nurlu gözlerini, baldan şeker sözlerini yazıya döküp tüm dünyaya bağırırdım.
Bu yazını kaleme alarak en azı içimdekileri boşaltmak istiyorum.
Siz Allahu Teala`nın en sevgili kullarından birisiniz. Halkımız için kurtuluş
çırağısınız. Allah sizi bizim için korusun. Ailemize verdiğiniz mutluluktan dolayı size
teşekkür edir ve ellerinizden öpüyoruz. Siz sönmekte olan çırağımızı tekrar alevlendirdiniz.
Allah herzaman yardımcınız olsun.
Saygılarla
Seide Musayeva
İktisatçı
Bakü. Karabağ Sok, Apt.34, D.27

HALKIMIZIN ONUR TABLOSU
Şuan kaleme aldığım tüm hoş kelimeler samimi duygularımdır. Zarife hanım ile
ilgili çok güzel şeyler söyleyebilir, adına en güzel mısraları yazabilirim. Ben, Zarife
hanıma hayatım boyu borclu kalacağım. Belki de nedenini soracaksınız.
Nedeni beni sağlığıma kavuşturmasıdır. Zarife hanımla tanıştığım ilk günden
onun röntgen gözlerinin doğruluğunun şahidi oldum.
Uzun bir süreydi ki sol göğsümün üzerinde yumru bir nodül saptamıştım. Akut
ağrılarım vardı. Doktora gittim. İlk muayene sonrası bana kanser teşhisi konuldu.
Acilen göğsümün kesilerek alınması önerildi. Başka doktorlarada başvuruda
bulundum ve aynı teşhis konuldu. Bu zaman sanki tüm dünyam başıma yıkıldı.
Moskova`da yaşayan görümcem Gülnare İsmayılova ile telefon görüşmesi yaptım.
Ondan Zarife hanımın adresini istedim. Çok geçmeden Zarife hanımın kabulünde
oldum. Muayene zamanı doktorların bana koydukları teşhisin yanlış olduğu, yani
malign tümörün olmadığı anlaşıldı. Zarife hanım Allah-u Teala`nın ona lütf ettiği
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ilahi güçten kullanarak bana şifa verdi. Bir süre sonra pankreas ve karın bölgemde
akut ağrılar meydana geldi. Tekrar doktorlara başvurdum.
Belki birileriniz soracaksınız ki, daha önce Zarife hanımın şifalı ellerinden şifa
bulduğum halde neden tekrar doktorlara başvurdum.
Çnkü ben, birkez daha XXI yüzyılın başlarında, teknolojinin hızla geliştiği bir
dönemde doktorlarımızın koydukları teşhislerin bazılarının yanlış olduğunu
kendime ve belki de çevremdekilere kanıtlamak için yine hastaneye başvurdum.
Bazı analizler alındıktan sonra pankreasda tümör teşhisi konuldu.
Ben, tekrar Zarife Mayılova`nın yanına gittim. Muayene olunduktan sonra ondan
duyduğum cevap beni hiçte şaşırtmadı doğrusu. Doktorlar yine yanlış teşhis
koymuşlardı. Zarife hanımın şifalı elleri beni yakalandığım hastalıktan tekrar
kurtardı.
Tanrı mucizeler yaratıcısı, şifalı ellerin sahibini halkımıza hediye olarak
lütfetmiştir. O, Azerbaycan halkının onur tablosudur. Hepimiz Azeri olarak onunla
gurur duymalı ve onu korumalıyız.
Ali Talıbov
AFFA Futbol Federasyonu çalışanı

ZARİFE HANIMIN MUCİZELER KİTABI BENDE MUCİZELER
YARATTI
1987-1991 yıllarında tıp alanında çalıştım. Zarife hanım ile ilgili olarak sadece
tıp biliminin geliştiği bir dönemde, teknolojinin geliştiği yüzyılda insanları el ile,
nefes ile iyileştirmesini kabul etmiyordum. Buna rağmen insanların, hastaların
anlattıklarından
bu kadının
mucizeler yarattığını duyuyordum. Birgün
akrabalarımdan biri bana Zarife hanımla ilgili yazılmış `Zarife`nin Mucizesi` isimli
kitap verdi.O yıllarda midemdeki ağrılar beni rahatsız ediyordu. Kitabı okuduktan
sonra mutlaka Zarife ile görüşmüye karar verdim. Ertesi gün uyandıktan sonra
onun yanına gittim. Herkes gibi sıraya girdim, beni kabuletti. İlk önce beni karanlık
bir ortamda muayene etti. Bende safranın işlevliğinin normal olmadığını, safra
yolunda kristalleşme ve narin kumlar olduğunu söyledi.
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Üç günlük tedavi uyguladı. Tedavinin ikinci günüydü. Yemek sofrasında
herzaman olduğu gibi Azerbaycan mutfağının milli teamları vardı. Yemeklere
bakarak düşünüyordum: böyle leziz teamları yememek mümkün mü?. Yemek
sonrası rahatsız olacağımı bilebile nefsime hakim olamadım ve yemeye başladım.
Her zaman yemekten sonra midemde ağrılar oluyordu, birkaç dakika bekledim, ama
ağrı yokdu, sanki hiçbir zaman ağrılarım olmamış gibiydim. Birkaç gün sonra tedavi
süresi bitti. İşte o günden sonra bu rahatsızlığıma elveda ettim.
Doktor olmama rağmen, aile üyelerim, akrabalarım, hatta arkadaşlarım bile
hastalığa yakalandıkları zaman sadece Zarife hanıma başvuruyorlar.

AZERSUN Ticaret ve Dağıtım
Şirvan, Hacıgabul distribütörü
Sabir oğlu Elşen Abbaslı

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
Mide-bağırsak sistemimde güçlü ağrılar vardı. Doktorlar cerrahi ameliyat
etmemi önermişler. Zarife hanım yoğun barsaklarımda kızartı ve küçük çaplı
ülserlerin olduğunu belirledi ve Allah`ın yardımıyla beni 2 gün tedavi etti. Ağrılar
dindi. Sonra tekrar muayene zamanı hastalığın %80`nin geçtiğini söyledi. İşte o
günden bugüne kadar Allahu Teala`nın bize lütfettiği bu mucizenin etkisi
altındayım.
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Sıksık Meşedi Zarife hanımın yanına gidiyor ve muayene oluyorum. Her
defasında yanına giderken onun mekanında büyük bir sevgi ve ve müslümanlık
duygularını yaşamış oluyorum. Allah onu korusun.
Savaş gazisi, Yarbay
Elbrus İsmayılov
Bakü, Bakühanov Kas.

TEDAVİ SADECE 28 DAKİKA SÜRDÜ
Bana göre Zarife hanım mucizesi ile şuanki ağır ekonomik ortamda insanların
sağlıklarının korunması için Allah tarafından Azerbaycan halkına lütfedilmiş
kurtarıcıdır.
Kendilerinin veya çocuklarının iyileşmesi için doktorlara başvurduktan sonra
hiçbir sonuca ulaşamayan yüzlerce, binlerce kişi Zarife hanıma başvuruylar. Zarife
hanım ona gelen hastalara fark koymadan kısa bir sürede onları iyileştiriyor. Tüm
bunları bana anlatılanlardan veya duyduklarımdan değil, bizzat şahidi olduğum
olaylardan yola çıkarak onun mucizesinin hakikiliğine inanarak söylüyorum: `Bu
gerçek bir mucizedir!`.
Zarife hanım aşırı sabırlı, zeki, alçakgönüllü, insan sevecen, halkını seven bir
Azeri kızıdır. Onunla konuşurken her kelimesinde ahlkına olan sevgisini
duyabilirsin. Onun gibi biri için gereken ortamın sağlanmaması beni üzüyor
doğrusu. Zarife hanım gibi halkına, milletine destek olan önemli birisine gereken tüm
ortamı sağlamak, yeteneklerinden faydalanmak ve teminat vermek doğru olmaz mı?.
Er ya da geç adaletin yerini bulacağına inanıyorum!.
İtiraf edelimki, Zarife hanımla buluşana kadar böyle bir şeyin olabileceğine
katiyyen inanmıyordum. Onunla görüştükten ve uyguladığı tedavinin olumlu
sonucunu gördükten sonra şaşkına uğradım.
Gördüğüm etdavi ve tedavi sonuçlarından bahs etmeyeceğim.
Yaptığım gözlemlere dayanarak şunu söyleye bilirimki Zarife hanıma başvuralar
arasında farklı yaş grubuna ait insanlar vardır. Doktorların tedavisinin sadece
yurtdışında gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini söyledikleri 3-4 yaşlı çocuklarla
ilgili bazı şeyleri anlatmak istiyorum.
Orhan isimli bir çocuk yürüyemiyordu. Zarife hanımın tedavisinden sonra
yürümeye başladı.
Lale Resulzade isimli bir hastanın kalça kemiğindeki rahatsızlıktan dolayı
ayaklarını gerektiği şekilde kullanamıyordu. Tedavi olunduktan sonra şimdi serbest
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şekilde yürüyor. Bu çocukların her ikisinin tedavi süreçlerine kendi gözlerimle
gördüm. Çocuklar rahatsızlık vermiyor, Zarife hanıma saygıyla davranıyorlardı.
Kısa bir sürede Orhan serbest şekilde yürümeye başladı. Tedavi süresi toplam 28
dakika sürdü.
Lale`yi ise üç ay sıksık tedavi ederek sağlığına kavuşturdu. Böyle olaylar çoktur
ve gerçek mucizedir.
Zarife hanımın yanına tedavi için gelenlerin arasında bilim adamıları da sıradan
kişilerde vardır ve onun şifa dağıtan kudretini kendi gözleri ile görüyorlar.
Temennadan çok çok uzak olan Zarife hanım için herkes eşittir: Fakirde, zenginde.
Onun için en güzel hediye hastanın iyileşmesidir.
İyileştirdiği hastalardan biri olarak Zarife hanıma teşekkür ediyorum. Onun bana
lütfettiği sağlık karşılığında söyleyecek tek sözüm bile yok. Yüce Tanrı onu
Azerbaycan halkı için korusun!.
Ahmed kızı Valide Ahmedova
Sağlık Bakanlığı
Ekonomi Genel Müdürlüğü
Müdür yardımcısı

ALLAH`IN LÜTFETTİĞİ MUCİZE
Allah`ın öyle kulları vardır ki, Allahu Teala onları insanlara hizmet etmeleri için
yaratmış ve onlara sıradışı yetenekler vermiştir. Zarife hanımda işte onlardan biridir.
Allah`ın Zarife hanıma lütfettiği mucize ve nurlu gözlerinin sırrı onun günlerce
uyuduğu sırada ona rüyasında verilmiş yeteneğin açıklanmayan sırlarından biridir.
Safra kesemde taş, böbreklerimde ise kristalleşme vardı. Birkaç kür tedavi
olunduktan sonra
Savunma Bakanlığına bağlı hastanede röntgen uygulandı.
Saframda 22 mm`lik taştan 16 mm taş kalmıştı. Birkaç kür tedavi sonrası taşlar
tamamen yokoldu. Böbreklerim ve karaciğerim iyileşti. Doktor tüm bu olanlara
inanamadı. Bu mucizedir dedi.
A.Abışov.
Emniyet binbaşısı

TIP ALANINDA İNKAR EDİLEMEZ GERÇEK
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Zarife hanımla tanışlığım ebeveynlerimin ağır hastalıktan tedavi olunması ile
başladı. Daha sonra onun yeteneğine, tarama kabiliyetime olan ilgim daha da arttı.
Birbirimize olan saygımız akrabalıktan daha yüce sayılan kirvelik ilişkisine kadar
büyüdü. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji uzmanı olmama rağmen onun
mucizelerine, ellerindeki şifaya, sıradışı nefesine inancım arttıkca ve onu tanıdıkca,
ayrıca yanına gelen hastaların anlattıklarını duydukca ona olan inancım giderek
daha da büyümeye başladı.
Yagub kızı Zarife Mayılova tıp bilimine belli olmayan kudrete sahip
olduğundan dolayı sadece sıradan insanları değil, uzun süre tıp alanında çalışmış
benim gibi kaç doktoru bile hayran bırakmıştır. Tıp teknolojisinin bile çoğu zaman
belirleyemediği, aciz kaldığı bir anda Zarife hanımın sıradışı gözleri ile tarayarak
koyduğu teşhisler şüpesizki ilgimize neden oluyor.
Aygün Budagova
Nesimi İlçe 6 nolu kadın hastalıkları danışmanlığı
Başhekim

ŞİFA ELDE ETMİŞ İNSANLARIN MUTLULUKLARININ ŞAHİDİYİM
1978 yılından itibaren sağlık alanında çalışıyorum. Tıp bilimi dışında herhangi
bir bilimin insan organizmasına etkisine hiçbir zaman inanmadım.
Ben, uzun süre böyle olayların varolabileceğine inanmakta güçlük çektim.
Kızkardeşima söz verdiğim için zor durumdaydım. Hatta tereddütlere son verip
gitmemeye karra verdim.
Ama, aniden ve kendimde bilmeden erkenden kalkıp Zarife hanımın yanına
gittim. İçeriye girdiğim zaman onun kapalı, peçeli yüzünün altında anlamlı, güzel
gözleriyle karşılaştım. Hoş bir sesle sordu: `Şikayetinzi nedir?. `Kalbimden
şikayetciyim` dedim.
Işığı kapattı. Bir nada sanki mucize ile karşı karşıya kaldım. Zarife hanım bana
yakın günlerde küçük felç geçirttiğimi ve tedavimin tamamlanmadığını, kalp
ağrılarımın devam ettiğini söyledi. Zarife hanım böbreğimin arka kısmında
kristalleşeminin olduğunu söylediği zaman gerçekten şaşırdım.
Tam bir ay önce küçük felç geçirttiğim sırada baş-boyun bölgemde meydana
gelen şiddetli ağrılar beni rahatsız ediyordu.
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Zarife hanım bana üç kür tedavi uyguladı ve ben zamanında tedavi olundum.
Tüm ağrı ve rahatsızlıklarım arkada kalmıştı. Aslında tedavi olunana kadar hergün
5-6 kalp hastalığı ilaçları kullanıyordum.
Ogünden iki ay geçiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Zarife hanıma beni
sağlığıma kavuşturduğu için teşekkür ediyorum. Her defasında tedavi için yanına
giderken onun mucizesi sonucu sağlığına kavuşanların mutlu olduklarına ve Zarife
hanıma kalben teşekkür ettiklerinin tanıklık ediyorum.
Ferhad Gülmammadov
Hekim

ONA İNANMAYAN KAFİRDİR
Eczacıyım, uzun yıllardır eczacılık müdürüyüm. Eczahanemde o kadar olaç
olmasına rağmen bu ilaçların hiçbirinin faydası olmadı. Topuğumda uzun yıllardır
beni rahatsız eden yaralar vardı. Şok şehirler gezdim, mineral sular, ilaçlar
kullandım. Sonuç negatif. Bu aralarda Zarife hanım ile ilgili anlatılanları duydum.
Yanına gittim. İki kür tedavi sonrası gözlerime inanamadım, artık yara kabuk
bağlamış ve iyileşiyordu. Vallahi, bu bir mucizedir. Zarife hanıma inanmayanlar
kafirdir.

Neriman İbrahimov
Gence, Eczacı

ONU KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR
... Kendim doktorum. Çok insanı iyileştirmeme rağmen kendimi
iyileştiremiyorum. Uzun yıllardır safra kesemin enflamasyonu ve kalçamda damar
büyümesi hastalığı beni rahatsız ediyordu. Zarife hanım sayesinde bu hastalıktan
kurtuldum.
Hayatım boyu ona minnetdar kalacağım. Onu korumak hepimizin görevidir.
Nazile Asgerova
Hekim
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O, HALKIMIZIN NADİR BULGUSUDUR
Artık 31 yıldır N.Narimanov Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi Kimya
Anabilim Dalında öğretmenlik yapıyorum. Arkadaşlarımdan Zarife hanımın şifa
dağıtabilme kudreti hakkında çok duymuştum. Onlar bu sıradışı insanı Allah vergisi
olarak görüyorlar.
Hakkında başkalarından duyduğum Zarife hanımın böyle bir yüksek yeteneğe
sahip olacağını asla düşünemezdim.
Kömünizm döneminde bu tür olaylara karşı tutum farklıydı. Bir şeylere dini
açıdan yaklaşım ideyolojik olarak yasaktı. İyiki halkımız kalbinden o perdeyi
kaldırmış, serbest düşünce ve faaliyete sahip olmuştur.
Eğitimli biri olarak Zarife hanımın hastalarını kötü ortamda kabul etmesi
doğrusu beni çok üzüyor.
Arkadaşlarımın önerisi üzerine Zarife hanıma başvurdum. Toplam iki kür tedavi
olunduktan sonra iyileştiğimi, ağrılarımın tamamen ortadan kalktığını gördüğüm
zaman şaşırdım. Zarife hanıma olan umutlarım birbeş arttı. Onun şifa dağıtma
yeteneği beni hayran bıraktı. Umarım, benim eski öğrencilerim olan ve şuan önemli
yerlerde çalışan yetkililer Zarife hanımla ilgilenecek, ona her türlü desteği
sağlayacaklar. Zarife hanım halkımız için nadir bulgudur.

Aziz Mammadov
N.Narimanov Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi Doçenti
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BU İLAHİ GÜCE NASIL HAYRAN KALMAYASIN Kİ
Akut mide ağrısı beni rahatsız ediyordu. Aldığım tedavilerin etkili olmaması,
ağrılarımın dinmemesi beni üzüyordu. 24 Mart tarihinde Gastroskopi sonucu mode
ülseri ve stenoz tanısı konuldu. Doktorlar 7 gün içinde acilen cerrahi ameliyat
yaptırmamı önerdiler. Hayatımın 57. baharında
sağlığımda meydana gelen
değişiklikler, akut mide rahatsızlığı ve
doktorların kesin kararı beni
endişelendiriyordu. Ameliyat olunmayı kabul etmiyordum.
Zarife hanımla ilk görüşte onun tarama yeteneği beni şaşırttı. Kesin teşhis
koyması, mideme cihaz yerleştirilmesi ve cerrahi ameliyatı söylediği zaman onun
Allah vergili olduğuna zerre kadar kuşkum kalmadı.
Ondakı yüksek hissiyat və duyum yeteneğine hayran kaldım. Toplam üç kez
uyguladığı tedavi küründen sonra kendimi son derece iyi hissetmeye başladım. Tüm
ağrılar yokoldu, diyetten uzaklaştım. Fakat, Zarife hanımın önerisi üzerine 15 gün
sonra tekrar bir kür tedavi olundum.
Artık bir il yarımdır herhangi bir ağrım yoktu.
İstediğim yemekleri yiyorum. Beni bu beladan kurtardığı için Zarife hanıma
sonsuza kadar minnetdarım.
Eşim Mefkure hanım da Zarife hanımın ilahi büyüleyici gözlerinden ve
gizemli işleri sonucu şifa bulmasından dolayı ona yürekten teşekkür ediyor.
O, hayatımızı hastalıklardan kurtarmış kutsal insandır. Allah onun şahsında
bizim için, halkımız için kurtarıcı yaratmıştır. Ama, malesef çalışabilmesi için
Zarife hanıma gereken ortam sağlanmamıştır.
Şunu da belirtmek istiyorumki Zarife hanım sanıldığı kadarıyla olağanüstü
algılama yeteneği olan kişideğildir.
Olağanüstü algılama yeteneği olan kişiler belli aralıktan biyolojik alan
oluşturarak tedavi ediyorlar, Zarife hanım ise direk dokunuş yöntemiyle tedavi
uyguluyor.
Gözlerindeki içsel tarama ışınları (başka hangi adı verebilirizki ?) ve ellerindeki
kudret ilahi gücün tezahürüdür.
Bizi sağlığımıza kavuşturduğu için ailece
Zarife hanıma sonsuz
teşekkürlerimizi iletir ve ona sağlıklı yaşam, uzun ömür diliyoruz.
Yaşar Hüseynov
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Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi. Doçent
Mefkure Hüseynova
Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi. Doçent

AZERBAYCAN HALKININ ONUN GİBİ TABİBE İHTİYACI VARDIR
Azerbaycan ta eski zamanlardan doktorlar ve bilim adamları ile tanınmıştır.
Zarifa hanım modern dönemde yüksek tarayabilme yeteneği ile bilinen kişilerden
biridi. Tıbbi açıdan bakıldığında, teşhisi sadece doktorlar ve modern teknik cihazlar
koyabilir. Tesadüfi değilki böbrekteki taşlar ve tuzları, sindirim sisteminde, midebağırsaktaki yaralar ve genel olarak iç organ yetmezliği gbi rahatsızlıkları
hassasiyetle gören Zarife hanım bu hastalıkalrı kısabir sürede iyileştiriyor.
Karın boşluğundaki ağrılardan dolayı Zarife hanıma başvurdum. Teşhis
sonrası beni tedavi etti. Şu anda kendimi sağlıklı ve zinde hissediyorum. Bunun için
Zarife hanıma şükranlarımı sunar ve günümüzdeki ekonomik zorluklar içinde olan
milletimize karşılıksız hizmet göstermesinden dolayı ona teşekkür ediyorum.

S.İsgenderova
N.Nerimanov ATÜ görevlisi

MUCİZENİZİN HAYRANIYIZ ZARIFE HANIM
Oğlumuz Reşad yegane umudumuzdu. Aniden guatr hastalığına yakalandığını
duydukta kahrolduk. Doktora götürdük. Guatr giderek büyümeye başladı. Yakın
arkadaşlarım, aile arkadaşlarım hepsi kederimize ortak olup bize teselli verseler bile
herhangi bir sonuç elde edemedik. Zarife hanıma gittik. Onu ilk gördüğümüz an
sevdik. Sevecen ve mihriban biri olmağının yanısıra büyüleyici gücü vardı.
Belki bize böyle glemiştir?. İlahi hikmetin nuruna boyanmış gözleri, şifalı
elleri, hoş sözleri Reşad`a merhem oldu. Tedavinin üçüncü aşamasında guatr
yokoldu. Ben ve eşim onun mucizelerine hayran olduk. Bizim gibi yüzlerce hastaları
vardı. Sanki Zarife hanımın kapısı şifa kapısı idi. Kapıdan içeri girenler keder ve
hüzün içinde giriyor, umut ve mutluluk içinde dışarıya çıkıyorlardı. Diyorlarki,
insanların umut yeri sayılan kişi dünyanın en mutlu kişisidir. Aslında beni
düşündüren bir şey vardı: Onun gibi güzel, mihriban bir kadının gözlerinde gizli bir
muamma, üzüntü ve keder vardı. Zarife hanımın gözlerindeki keder ve üzüntü
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sadece tedavi ettiği hastalaı şifa bulduğu zaman kaybolur ve az sonra tekrar ortya
çıkıyordu. Zarife hanımda ılımlılık ve ciddiyetin tuhaf tezadı birleşmektedir. Biz
ilahi şefkatinden hayat yoluna pay düşmüş güzel insan Zarife hanıma şükranlarımızı
sunuyoruz. Ona uzun ömür ve sağlıklı yaşam diliyoruz.
Huraman Maharramova
N.Narimanov Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi öğretmeni
Rehim Maharramov
Mühendis

ALLAH ZARİFE HANIMI KORUSUN
...Muayene sonrası doktorlar bana kanser teşhisi koydular. Küçük yaşlı
çocuklarımı düşündükce kahroluyordum...Sonumu bekliyordum, umudum
kaybolmuştu. `Tesadüfler zaruretten doğar` kelimesi boşuna söylenmemiş. Yüce
Allan`ım en umutsuz anımda bana kapısını açtı, beni mucizeleri ile tüm dünyada ünü
kazanmış şifa meleği Zarife hanımla buluşturdu. Zarife hanım beni muayene ve
tedavi etti. 10 gün sonra Zarife hanımın önerisi ile Sumgayıt 2 nolu doğum evinde
aynı doktorlar beni tekrar USM yaptılar. Sonuç muhteşemdi. 2 doktor kendi
aralarında konuşuyorlardı. `Febromata, febromatoz nodülleri varmıydı?` diyerek
birbirine soruyorlardı. Nasıl oldu ki kanama durmuş, uterus un (rahim) durumu
normalleşti mi?.. Peki bu nasıl olabilir?. `Zarife hanım ile ilgili olarak onun mucizeli,
şifalı ellerinden, Yüce Allah`ın izni ile onu tanımağımdan bahs ettim. sana şükürler
olsun Allah`ım. Ellerinden öpüyorum, Meşedi Zarife hanım!. Karşınızda diz
çöküyorum!. Allah`ım sizi korusun!`.
Şemsivarı İndira
Sumgayıt
İktisatçı-Mühendis

KURTULUŞ YOLUNA AÇILAN KAPI
Tüm umutlarını kayb ettikten sonra son çareyi Zarife hanımda gören yüzlerce,
binlerce insanlardan biri olarak ona başvurdum.
Hastalığımla ilgili olarak FUNDA Sağlık Merkezinde USM yaptırdım. USM
karın boşluğumda
tümör olduğunu saptanmıştı. Bunun `ekinokokk` olduğu
düşünmüşler ve bana sadece cerrahi mudahele ile tedavisinin mümkün olduğunu
söylediler.
Ben bana konulan teşhisin doğruluğundan emin olabilmek için
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Cumhuriyet Teşhis Merkezine gittim. Bilgisayar Tomografisi muayenesinden sonra
doktorlar tümörün bağırsaklarımda olduğunu söylemekte zorluk çektiler.
Durumumun giderek ağırlaşmasına rağmen doktorların farklı teşhisler sonucu
cerrahi ameliyat yaptırmaktan vazgeçtim.
Zarife hanımın yanına geldiğim gün yaşadığım duyguları anlatamıyorum.
Modern teşhis cihazlarının bir yıl boyu belirlemekte zorluk çektikleri hastalığı 3040 saniye içinde muayene eden Zarife hanım bağırsaklar arası kattaki olgunun tümör
olduğunu tespit etti ve işte yanlış teşhis konulduğunu bildirdi.
İnsan anatomisini, tıp bilimiminin tüm inceliklerini iyi bilen, organizmada
ortaya çıkan fizyolojik süreçlerin mantıkı açıklamasını yapmağın yanısıra insanı
hayran koyan, aydın gözleri ile iç organları tarayabime yeteneğine sahip bu kadının
Allah`ın bir mucizesi olduğunu düşünüyorum.
Hergün yüzlerce umutlarını kaybetmiş, dertli, gözleri imdat isteyen insanların
kurtarıcısı ve umudu olan Zarife hanım Allahu Teala`nın insanlara lütfettiği çok
kıymetli servettir. Bir teşhis merkezinin bile yapamadığı işi yapma yeteneğine sahip
bu kadın hastalarının dertlerini onlarla beraber paylaşır, şifalı elleriyle, ışıklı
gözleriyle dertlerine çare arıyor.
Allah sevgili kulu olan Zarife hanımı değerlendirdiği gibi gelin bizde onun
kıymetini bilelim!.
Henüz daha genc iken yaşamak umudunu kaybetmiş biri olarak umudumu
tekrar alevlendirdi. Merhametli, büyüleyici Zarife hanıma sonsuz teşekkürlerimi
iletiyorum.
Ulu Tanrı ellerinizin şifasına şifa, gözlerinizin nuruna nur katsın!.
Saygılarla
Sameddin Süleymanov
Teknoloji mühendisi

ZAMAN GELECEK TÜM DÜNYADA TANINACAK
Allah`ın izni ile insanlara şifa dağıtan Zarife hanım ile ilgili olarak konuşalcak,
yazılacak çok şey vardır.
Birkaç yıl önce safa kesemdeki soğuk algınlığı ve kum tanecikleri beni
rahatsız ediyordu. heryıl Eylül ayından başlayarak Mayıs ayına kadar iğnelerle ve
ilaçlarla yaşıyordum.
Uykudayken bile korkunç ağrılarımdan dolayı uyanır, bana rahatsızlık
veriyordu. Arakadaşım bana Zarife hanıma gitmemi önerdi. Onunla beraber Zarife
hanımın yanına gittik. Hastalar koridorda sıraya girmişler. Sakin bir ortam vardı.
Zarife hanım beni odasına aldıktan sonra karanlık bir ortamda muayene etti.
Işığı yaktıktan sora teşhisini söyledi. Doğru teşhis koyması beni bir hayli şaşırttı.
İlk tedavi küründen sonra tüm ağrılarımın tamamen yok olduğunu gördüm. Üçüncü
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tedavi küründen sonra iyileştiğimi farkettim. Artık beş ay oldu. Şimdi safra
kesemde ağrılar yoktu. Allah`ın yardımıyla ve Zarife hanımın şifası ve kutsal nefesi
sayesinde bur daha ağrılarımın olmayacağına inanıyorum. Onun saflığı, kalbinin
temizliği ve karşılıksız hizmeti beni hayran etti.
Birgün Zarife hanımın sadece ülkemizde değil, yurtdışında da tanınacağına
inanıyorum. `Allah`ın mucizesi` Zarife hanıma ona kendi şükranlarımı sunarım,
Allah`tan can sağlığı ve ellerine kuvvet diliyorum.

Zarife Mammadaliyeva
N.Narimanov Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi doçenti

ÖMÜRLERDE YAŞAYAN İNSAN
Yüce Tanrı, yeryüzüne lütf ettiği beşer evladına kudretinin sihrinden pay
vererek onu gizemli, esrarengiz yarpmış, onu yüce, büyüleyici yeteneklerle
donatmış, kişisel özelliklerini iyilikle süslemiş, hayatına parlaklık vermiştir.
Allah`ım, acaba bu asil insani duygulardan kimler faydalanmış, kimler pay almıştır?..
Büyük Allah Zarife hanım gibi insanı yeryüzüne lütfederek bu kargaşalı dünyamıza
büyük, değerli bir hediye göndermiş, onu iyilik temsilcisine dönüştürmüştü...
Zarife hanım!!!. Ulvi temizlikten yoğrulmuş, cömertliği ve deyaneti, şerefi ve
haysiyeti, Allah'a olan sadakati ve aşkı kendisinde barındıran bu eşsiz insan Yüce
Tanrı`nın bizlere lütfettiği eşsiz bir servet değil mi?.
Allah onu bize lütf eetiği için guru duymamız gerekmiyor mu?... Sorular...
sorular...
Selvi boylu, bu mucizevi, güzel, neşeli, uzunboylu kadın tüm özelliklerini
koynunda büyüdüğü geniş ufuklu, atlas ormanlı yüce dağlardan, gözlerindeki ışığı
baktığı serin ırmaklardan, nefesindeki alevi baba ocağından, yüreğindeki ülfeti
üzerine bastığı topraktan, yürüyüşünü Dede Şemşid`in tarif ettiği güzellerden
almıştır.
Artık uzun yıllardır Zarife hanım mucizeleri ile beni kendine hayran
bırakmıştır.
Ailemizden, soyumuzdan olan kaş kişiye şifa dağıtmıştır. Uzun yıllar kalp
krizi ile mücadele ediyordum ve defalarca Moskova, Leningrad, Kirov`da birçok kalp
hastalıkları (Stenokardi) uzmanlarına başvurmama rağmen şifamı Zarife hanımda
buldum.
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200 yılında kızkardeşimi şeker hastalığından, 2001 yılında ise oğlumu tümör
hastalığından ve ayrıca cerrahi mudaheleden kurtarmış, tümöü tedavi ederek
iyileştirmişti. Ailece ona minnetdarız.
İnsanlık yeryüzünde sadece yedi mucize tanıyor. Bana göre Zarife hanım
sekizinci mucizedir ve herkes için gizmelidir. Yüce Tanrı`nın yardımıyla, onun
ruhsatı, gözünü ışığı, nefesinin alevi, ellerinin sıcaklığıyla hastayı ölümden
kurtarıyor, iğnelerin, acı ilaçların ve cerrahi malzemelerin bile yapamadığı işi
yapıyor. İşte Zarife hanımın mucizesi, kudreti budur... Bana göre Zarife hanım
fenomendir, bilim adamıdır, aydınların en büyüğüdür. O, büyük araştırmalar yapmış,
bilim adamları ile aynı sırada olmaya layıktır.
Bu tekrarsız insan büyük şahsiyettir, onu şaire, besteciye benzetmek olur.
Gizemli sesi ile, umut dolu sözleri ile umutsuz insanları hayata bağlıyor. Ressam
gözüyle gödüklerini kolaylıkla beyaz kağıta döküyor.
Bu soylu, asil insan ihtiyarları ve çocukları bile mesh etmeyi unutmuyor.
Zarife hanımı düşündükce onun gibi mucizevi biri hakkında anlatabilmek
için kelime yetmiyor, tüm dünyaya bağırmak istiyorsun. Dur zaman, yavaş dön. Seni
tarihe yazacak bu insanın kıymetini biliyor musun?. Onu hakkettiği zirvede tutyor
musun?.
Yıllar, mevsimler geçecek. Zarife hamımdan şifa bulmuş kaç kadın doğmuş
kız çocuklarına Zarife ismini verecekler. Allahu Teala`nın izni ve Zarife hanımın
şifalı elleri ile doğmuş kız çocukları nazlı gelinler olacak, annelerinden duyduklarını
kendi çocuklarına analatacaklar. Böylece, Zarife Masalı yaranacak. Bu masal hey
uzanacak, dillere destan olacak, kuşakların gururu olacak....
Yüce Tanrı`nın yere lütfettiği kutsallar sırasında olmaya hakkeden, iffeti,
saygısı, sadeliği, alçakgönüllülüğü, keskin zekası, bakış açısı, doğuştan gelen yetenek
ve merhamet dolu kalbi ile insanları hayata kavuşturan, kalplere kuvvet, dizlere takat,
gözlere nur ihsan edebilen, tedbirli, sağduyulu, değerli bir insan, zarif çiçek kokulu
Zarife hanım!.
Hakknızda ne söylesem azdır. Sizinle ilgili araştıma yaptıktan sonra
yanınıza geldim. Bunun için kadır Allah`ıma teşekkür ediyorum. Anneniz (Allah
rahmet eylesin!) sizin gibi evladı doğduğu için Allah katında büyük sevap işlemiş ve
yeri cennettir.
Allah sizi melek gibi kötü gözlerden korusun, aile ve çocuk mutluluğu
lütfetsin!.
Yıllar geçtikçe kudretiniz daha da artsın, milletin sığınağı, umut çırağı olasınız.
Allah sizi korusun!.
Derin hurmet ve saygılarla. Zarife severlerden biri.
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Latife Süleymanova
Bakü Devlet Üniversitesi baş öğretmeni

YÜCE TANRI`NIN HEDİYESİ
Kimim ben?. Zarife hanımın şifa ocağından, nurundan şifa bulmuş biriyim.
Onu ilk kez gördüğüm zaman bir şiirin mısrasını hatırladım:` Nurdan yaranmışsın,
nurdu bakışın`.
Müslüman Doğusu`nun tarihine ismini yazan kadınlar anneler olmuştur. Her
defasında onunla karşılaştığım zaman
Fatimey-i Zahra küdretli bu kadını
tanıyabildiğim için gurur duyuyorum. Onun gibi bir nurun ışığından bana da pay
düşdü. Tanrı`nın tüm kullarına yardım eden bu melekyüzlü kadın benimde tabibim,
doktorum oldu.
Dünyaca ünlü klinikler bile çınar boylu, tatlı dilli bu kadının tüm hastalıkları
herhangi bir ilaç kullanmadan tamamen tedavi ettiğini onaylamışlar. Acaba bu
nedi?. Allah`ın vergisini, onun doğuştan yetenek sahibi ve dünyada benzeri olmayan
bir insan olduğunu herkes kabul ediyor. Dünyanın yedi harikası ile hayretlenen
insanoğlu şimdi de Zarife hanımın mucizesi, esrarı karşısındadır.
Uzak Almanya`da Zarife hanıma `Röntgen kadın `ismini vermişler. Şimdi
Alman basınına bir sorum var: XX yüzyılın hangi röntgen cihazı hastanı ilaçsız
tedavi ediyor?.
Bu, Yüce Tanrı`nın Azerbaycan halkına lütfudur, armağanıdır.
Eğer bana bu kadının kimliğini sorsalar cevabım şöyle olurdu:Tanrı hediyesi.
Memleketimin Mir Möhsün ağa, Seyit Hasan ağa, Seyit Lazım ağa, Suğra
Çelebi, Seyit Yusif ağa, Seyit Mehemmed ağa gibi kutsal kişilerin sırasına bir kadın,
bir annenın ismi altın satırlarla yazılmıştı.
Museyi Kazım`ın soyunun devamçısı sihirli ellerin, şifalı gözlerin sahibi Seyit
Zarife hanım!.
Ben, bu yazımı 04 Ocak 2000 tarihinde Kadir Gecesinde kaleme aldım. Ey
hanımlar hanımı, el anası, sonalar sonası, bu mukaddes gecenin sahibi Allah`ın hatırı
için dualarımı duyup kabul etsin.
Tanrı sizi korusun. Yüce Allah`ımız sizi tüm dileklerinize kavuştursun. Galib
ve Yagut isimli iki dünyan mutlu olsun.

Gözümün nurusun, kalbimin ateşi,
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Yamaçta çiçeksin, zirvede karsın.
Sensiz bu dünyada yaşamak çetin (zor),
Bu gamli dünyada iyiki varsın!.

Abbas kızı Ruhiyye Esedova
İngilizce öğretmeni
Abşeron İlçesi, Saray Kas.
Aslanov Sokağı, D. 2

YÜZYILIN MUCİZESİ
İnsanın iç organlarını çıplak gözle tarayabilmek mucizedir. Bu mucizenin
özelliklerinden biri
insanın iç organları aydınlıkta değil, karanlık ortamda
taranmasıdır. Tüm hastalıkları, herhangi bir ilaç ve aygıt kullanmadan kısa bir sürede
tedavi ediyor. Yakın günlerde bunun bizzat şahidi oldum.
25 yılı aşkın bir süredir, Fibrom hastalığına yakalanmıştım, çoklu kan
kaybetmiştim.
Zor durumdaydım. Çeşitli tedaviler aldım. Azacık iyileştim. Bir sür sonra
durumum tekrar kötüye gitmeye başladı.
Son günlerde USM yaptırdım. Bana büyük mapta, 12-14 haftalık fibrom
olduğunu söylediler.
Acilen ameliyat olunmamı önerdiler.
Eğer ameliyat
olunmazsınız hayatınız tehlikeye girer. Ben cerrahi ameliyatan korktum.
Bahanelerle vakti uzattım. Sanki birşeyleri bekliyodum. En son, gazetede
`Röntgen kadın` hakkında yazı okudum. İşimde bir inanç yarandı.
Şifa perisi Zarife hanıma gittim. Ona sağlığımla ilgili hiçbir şey söylemedim,
karanlık bir ortamda hastalığımın nedenini açıkladı. `Gerek ameliyat olunmalıydın,
fibroman çok büyük. Bir gün sonra gel, tümörü iyileştirip-iyileştirmeyeceğimi sana
söylerim. Sabah olunca yanına giderken heyecanlı idim.
Aynı gün sıradışı yetenek sahibi Zarife hanım çok sevindi ve dedi: `Seni
tedavim edebilmem için bana ruhsat verildi`. Mutluydum ve ne yapacağımı
bilmiyordum. Üç kür tedavi sonrası mucize oldu. Kendimi huzurlu hissettim, Zarife
hanım bana tümörü iyileştirdiğini söyledi.
On gün sonra tekrar muayene için gittim. Tamamen iyileşmiştim.
Allah bu şifalı ellerin sahibini korusun. Hayatım boyu Zarife hanıma
minnettarım. O, Azerbaycan halkının kurtarıcısıdır.
Elmira İsmayılova
Onur öğretmeni
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TEŞEKKÜR EDİYORUM
Tarih boyu gizemli
olaylar yaşanmıştır.
Gizemli insanlar ise
peygamberimizin, imamlarımızın döneminde olmuştu. Mucizeler Allah`ın sevgili
kullarına lütfedilir.
XX yüzyılda mucizeleri ile insanların ilgisini üzerine çekmiş bir kadın
vardır: Zarife hanım. Onunla ilgili gazetede çıkan yazıyı okumama rağmen doğrusu
inanmıyordum. Bende sinir hastalığı, uykusuzluk ve kalp ağrıları vardı. Kalbim onun
aşkı ve inamı ile doldu, yanına gittim. Zarife hanımın insani özelliklerine, güzel
konuşmasına, davranışına, duyarlılığına hayran kaldım.
Hastalığımı yüzüme karşı söylediği zaman ona karşı olan saygım arttı. Samimi
bir şekilde itiraf ediyorum ki, rahatsızlığım kısa bir sürede geçti. Kendimi iyi hiss
ediyordum, Uyku düzenim normalleşti, artık sinir ve kalp rahatsızlığım ortadan
kalktı.
Milletimizin sağlığı yolundaki fedakarlığı için Zarife hanıma teşekkür
ediyorum.

Kerim Medetov
Öğretmen
Yevlah

BU İLAHİ GÜCE NASIL HAYRAN KALMAYASIN Kİ
Akut mide ağrısı beni rahatsız ediyordu. Aldığım tedavilerin etkili olmaması,
ağrılarımın dinmemesi beni üzüyordu. 24 Mart tarihinde Gastroskopi sonucu mide
ülseri ve stenoz tanısı konuldu. Doktorlar 7 gün içinde acilen cerrahi ameliyat
yaptırmamı önerdiler. Hayatımın 57. baharında
sağlığımda meydana gelen
değişiklikler, akut mide rahatsızlığı ve
doktorların kesin kararı beni
endişelendiriyordu. Ameliyat olunmayı kabul etmiyordum.
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Zarife hanımla ilk görüşte onun tarama yeteneği beni şaşırttı. Kesin teşhis
koyması, mideme cihaz yerleştirilmesi ve cerrahi ameliyatı söylediği zaman onun
Allah vergili olduğuna zerre kadar kuşkum kalmadı.
Ondakı yüksek hissiyat və duyum yeteneğine hayran kaldım. Toplam üç kez
uyguladığı tedavi küründen sonra kendimi son derece iyi hissetmeye başladım. Tüm
ağrılar yokoldu, diyetadan uzaklaştım. Fakat, Zarife hanımın önerisi üzerine 15 gün
sonra tekrar bir kür tedavi olundum.
Artık bir il yarımdır herhangi bir ağrım yoktu.
İstediğim yemekleri yiyorum. Beni bu beladan kurtardığı için Zarife hanıma
sonsuza kadar minnetdarım.
Eşim Mefkure hanım da Zarife hanımın ilahi büyüleyici gözlerinden ve
gizemli işleri sonucu şifa bulmasından dolayı ona yürekten teşekkür ediyor.
O, hayatımızı hastalıklardan kurtarmış kutsal insandır. Allah onun şahsında
bizim için, halkımız için kurtarıcı yaratmıştır. Ama, malesef çalışması için Zarife
hanıma gereken ortam sağlanmamıştır.
Şunu da belirtmek istiyorumki Zarife hanım sanıldığı kadarıyla olağanüstü
algılama yeteneği olan kişideğildir.
Olağanüstü algılama yeteneği olan kişiler belli aralıktan biyolojik alan
oluşturarak tedavi ediyorlar, Zarife hanım ise direk dokunuş yöntemiyle tedavi
uyguluyor.
Gözlerindeki içsel tarama ışınları ( başka hangi adı verebilirizki?) ve ellerindeki
kudret ilahi gücün tezahürüdür.
Bizi sağlığımıza kavuşturduğu için ailece
Zarife hanıma sonsuz
teşekkürlerimizi bildirir ve ona sağlıklı yaşam, uzun ömür diliyoruz.

Yaşar Hüseynov
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi. Doçent
Mefkure Hüseynova
Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi. Doçent

ALLAH`IN MELEĞİ

Ey adı büyük harflerle yazılmış insan!.
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Ey yeryüzünün eşrefi olan insan!. Senin yüceliğin, dehanın hissedilmektedir.
Herkesin kendi dilekleri vardır. O, bu arzuyla yaşıyor. Fakat, günümüz insanları
manevi açıdan, psikolojik yönden hastadırlar. Yüce Tanrı sizi bizim için yaratmıştır.
Zarife hanım milli kimliğine bakılmaksızın Allah`ın tüm kullarının kurtarıcıdır.
O, Allah tarafından insalara gönderilmiş melektir. Allah kullarına dert verdiği gibi
ilacını da veriyor. Bugün insanların en büyük çaresi Zarife hanımdır.
Ben Zarife hanımın ellerinden şifa tatmış biriyim. Hakkında Talış bölgesinin
insanlarından duydum ve ona başvurarak faydasını gördüm.
Tüm dünya bilsinki, Azerbaycan toprağında doğmuş Zarife hanım bir milyon
müslümanın şifa perisidir.
Tanrı`dan dileğim şuki, onun şifalı elleri başımız
üzerinden eksik olmasın.

Fazileddin oğlu Aleddin Gasımov
Coğrafya öğretmeni
Astara İlçesi Kicebe Köyü

MİNNETTARLIK

...1984 yılında sol tarafımda aniden hareketsizlık meydana geldi. Bir yıl sonra
Moskova`da N. Budenko Nörocerrahi Hastanesi`nde başımda tömür saptadılar ve cerrahi
ameliyat olundum. 6 yıl sonra tekrar durumum kötüleşti. Acilen Moskova`ya uçtum.
Tekrar cerrahi ameliyat olundum ve sol tarafımdan tepe kemiğimi aldılar. Tam 6 ay sonra
konvülziyon oluştu. Konuşamamaya başladım. Şakağımda çökeklik vardı. Alnımda bile
çökeklik oluşmaya başladı.
Zarife hanımla görüşmek kararı aldım. O, beni muayene ettikten sonra herşeyi aynen
söyledi. Zarife hanım beni iki kür tedavi ettikten sonra her iki çökek yeri iyileşti. Alınmış
kemiğin yerine yeni kemik oluştu. Ben, eğitimli, mucizelere asla inanamayn biri olarak
şaşkınlık içindeydim.
Ben, bir kez daha ilahi kudretli, Allah vergili Zarife hanımın olağanüstü kişiliğine
inandım. Ve yüreğimde ona karşı büyük sevgi ve saygım arttı. Onun kabulünde iken
duyduklarımın yanısıra gördükılerim de beni tamamen değiştirdi. O günden itibaren sıksık
onu ziyarete gidiyorum. Şimdi de sizinle karşılaşmamız beni ziyadesine mutlu etti.
Benimde yürek sözlerimi okuyuculara iletin. Büyük Allah`ın kuluna lütfettiği güc ve
kuvvet eşsiz olduğu kadar Zarife hanım da vazgeçilmezdir. Allah sizi bize çok görmesin!.
Sitare
- 100 -

Öğretmen

İLAHİ MUCİZE
2000 yılında guatr hastalığına yakalandım. Hızla büyüyen guatr beni rahatsız etmeye
başlamıştır ve cerrahi ameliyat gerektiriyordu. Doktorlar ameliyat olunmamı söyledikleri
an tüm dünya başıma yıkıldı. Asla pesetmek istemiyordum. Umudum sadece Allah`a idi.
Yüce Allah`a öyle bir mucize istiyordumki boğazımdaki guatr oluştuğu gibi yok olsun.
Yüreğimde bir mucizenin olacağına karşı gizli bir inanç vardı .
Böyle zor günlerimde birisi bana Zarife hanımla ilgili bazı şeyleri anlattı. Zarife
hanımın yanına büyük inamla gittim. O, ışığı kapatarak beni muayene etti ve şöyle dedi:
`Malign guatr ve sinir kasılması`. Teşhisin ikinci bölümünde Zarife hanıma olan inancım
daha da arttı. Çünkü beni guatr hastalığından daha çok sinir ağrıları rahatsız ediyordu. O,
bana tedavi uyguladı. Tedavinin ilk günü sinir ağrılarım yokoldu. İkinci gün şifa perisi
beni daha da şaşırttı. Beni karanlık ortamda tedavi ederken aniden şöyle söyledi: `Şimdi
sessizce yüreğinden söylediklerini akşam evde de tekrarlarsın`.
Allah`ım, mucizeye bak!. Demekki, Zarife hanım beni tedavi ederken aynı zamanda
aklımdam geçirttikleri bile okuyabilmiştir. Hakikaten, Zarife hanımın gizemli elleri altında
tedavi olunduğum sırada Allah`a dua ediyor ve ondan şifa diliyordum.
Üç günlük tedavi sonrası guatr tamamen yokoldu. Yüce Tanrı`ya şükürler olsunki bu
tür sıradışı yeteneği halkımızın temsilcisi olan Zarife hanıma lütfetmiştir.
O günden artık iki yıl geçmiş ve boğazımla ilgili herhangi bir şikayetim yoktur. Bu iki
yıl içinde Zarife hanım ailemizin tüm üyelerini bazı hastalıklardan kurtramıştı. O, aile
doktorumuz ve kurtarıcımızdır. Sonsuza kadar ona borçluyuz.
Zarife hanımı tüm benliğimle seviyorum, onu sevmeyimin nedeni sadece mucizeleri
değil, ayrıca insani özellikleridir. O, kimsesizlerin yardımcısı, öksüzlerin annesidir. Bu
nadir incinin değerini bilmek hepimizin borcudur.
Saygıdeğer Zarife hanım, Allah size uzun ömür ve sağlıklı yaşam lütfetsin. Sizi aileniz,
iki çocuğunuz ve hastalarınız için korusun. Amin!.

Naibe Piriyeva
Fizik öğretmeni

ONUN DUASI HAKİKATTEN DOĞAN MUCİZEDİR
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1993 yılından itibaren Zarife hanımla tanışıyoruz. Onunla tanışmamın nedeni aile
dostlarımızdan biri oldu. İlk kez onu ziyarete gittik ve o güne `Şükürler olsun`
diyorum. Zarife hanımla arkadaşlığımız bugünde devam etmektedir. Onun ilk
mucizesini kızımın hastalığı sırasında gördüm, üç gün tedavi olunduktan sora kızım
tamamen iyileşti.
Daha sonra damadımın kalp yetmezliği hastalığı yüzünden doktora gittik.
Doktorlar kalbinde atriyal fibrilasyon olduğunu belirlediler. Zarife hanıma tekrar
başvurduk. Damadımı muayene ettikten sonra üç gün tedavi olunması gerektiğini
söyledi. Söylediği gibi, damadım üç gün sonra kendini çok iyi hissetti.
Zarife hanım beni de birçok hastalıklardan kurtarmıştır. Hangisini söyleyim,
hangiisni yazasın?!. Karaciğerimin alt bölgesinde kist vardı. Zarife hanımın
mucizeler yaradan şifalı elleri beni tekrar iyileştirdi.
Muayene ettikten sonra kesin teşhis koydu ve beni üç gün boyunca tedavi etti.
On beş gün sonra tekrar muayeneye gittim. Yine muayene etti ve karaciğerimde
hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Zarife hanım Tanrı`nın mucizesidir.
Zarife hanımın duası hakikatten doğan mucizedir. Ellerinin şifası binlerce,
milyonlarca insanlara şifa dağıtmış, nefesini duyan, eline muhtaç olan tüm hastalar
bu kutsal mekanda şifa bulmuştur. Şifalı elleri mucizeler yaradarak sayısız evlere
çocuk sevinci yaşatmış, onun şifalı elleri binlerce hastayı hayata döndürmüş,
çocukları anne-babasız koymamış, sayesinde anneler evlat acısı çekmemiş, göz
yaşları içinde kalmamışlar. Hakkında kitap hazırlandığını duyduğum an çok
sevindim. Zarife hanımla ilgili olarak basın sayfalarında, çeşitli gazetelerde bilgiler
yayımlanır. Ben tüm kalem ahline sesleniyorum. Yapabildiğiniz kadar yazın, onu
tanımayan insanları azaptan, hastalıktan kurtarın. Bu sevabı kazanmaya çalışın.

Zenfira Zülfügarova
1 nolu Tıp Okulu öğretmeni
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HAYATIMI ARMAĞAN EDERDİM
Aslen Ağdam`lıyım. Ermeni haydutlarının doğma Azerbaycan`ımıza göz diktileri
dönemlerdi. Artık Ağdan`ın başı üzerinde kata bulutlar dolaşıyırdu. Geçici olarak Gence
şehrinde yerleşmiştik. Bu zaman sanki acımız azmış gibi sağlığımda da sorunlar çıktı.
Midemde ve küreğimde keskin ağrılar oluştu. Doktora başvurdum. USM yapıldıktan sonra
doktor acilen cerrahi ameliyat yaptırmamı söyledi. Safra kesemde taş saptandı. Taşın
sadece tedavi yöntemiyle iyileştirilmesinin imkansız olduğunun altını çizdiler.
Bakü`ye, anne-babamın yanına geldim. Annem durumumu görüp `Seni Zarife
hanımın yanına götüreceğim` dedi. Sabah olunca annemle beraber Zarife hanımın evine
geldik. Bizi kabul etti. Ona karaciğerimde ağrıların olduğunu söyledi. Beni muayene
ederken safra kesemdeki taşın ölçüsünü söyledi ve tedavi edeceği konusunda bana
sözverdi. Muayene günü sabahtan itibaren 3 gün tedavi kürü için tekrar gelmemi önerdi.
Böylece, tedavi olunmaya başladım. Tedavinin ilk günü elini safra kesemin üzerine
koyarken safra kesemdeki taşın yön değiştirdiğini fark ettim. sanki bir yumurta safra
kesesinin içerisinde sağdan sola, soldan sağa doğru hareket ediyordu. Bu mucizeydi.
18 gün sonra tekrar tedaviye başladım. İki kür tedaviden sonra sanki hiçbir ağrım
olmamıştı.. Zarife hanım beni tekrar muayene etti ve taşın parçalanarak döküldüğünü ve
tamamen iyileştiğimi söyledi.
-Şimdi USM yaptıra bilirsin!.
Zarife hanımın önerisiyle USM yaptırdım. Doktor şaşkınlıkla sordu:` Siz ne
yaptınızki taşlar böyle parçalanmış. Bu imkansız bir şey. Ben, Zarife hanımın sayesinde
iyileştiğimi dedim.
O günden itibaren sıksık Zarife hanımı ziyaret ediyorum. Zerife hanımın
mucizelerini o kadar gördüm ki, onu tanıdığım günden itibaren çocuklarımı, akrabalarımı
sadece ve sadece ona havale ediyorum. Kızımı ve hatta oğlumu da tedavi etmiştir. Annem
şeker hastasıdır. İlaç kullanamıyor, kullandığı anda durumu kötüleşiyor. Onun yegane
tabibi, doktoru Zarife hanımdır. 15 yılı aşkın bir süredir biz Zarife ocağının sakiniyiz. Bu
yıllarda gördüklerimi, duyduklarımı söylersem, inanınız, belki binden fazla kitaz yazılır.
Ama ben bu gerçekleri yazarlara bırakıyorum. Onu tarif etmekte kelime bile acizdir. Ben,
Zarife hanımın vurgunuyum, karşısında diz çökmek istiyorum. Eğer ömürden pay
verebilseydim, hayatımı ona armağan ederdim. Armağan ederdimki insanların şifa
dağıtıcı meleği dünya durdukca dursun. Tanrı onu yeryüzüne çok görmesin. Amin!.

Aide Guliyeva
Müzik öğretmeni
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YAPTIKLARIYLA SALEH KİŞİLERDENDİR
Aniden hayalim beni uzaklara, on beş yıl önceye götürdü. o zaman 7-8 yaşım
vardı. Annem beni bir ocağa ziyarete götürdü. Orada sevi boylu, güzel yüzlü bir
anne beni bağrına basıp elini başıma çekti. Uzun yıllar o annenin güzel sesini,
bakışlarını unutamıyordum. Daima o annenin yanında olmak, kollarına sığınmak
istiyordum. Bilmezdim ki yıllar geçecek, kader beni çocuk gibi değil, kolu kanadı
kırık yavru kuş gibi onun kucağına atacaktır. O da beni evladı gibi kollarına alacak,
bense onu annem gibi duyacaktım.Yanında çalışırken kimselerin duyabilmediklerini
duyacağımı,
göremediklerimi göreceğimi aklımdan bile geçirtmezdim. Ne
mucizelere şahit oldum Allah`ım!.
Allah`ın izniyle ve Zarife hanımın şifalı ellerinin mucizesi ile yürümekte
zorluk çeken, el ağacına tutunarak yürümeye çalışan oğlanın aniden koşması, insült
olmuş hamile kadının herkesin gözü önünde iyileşmesi, hastaların çeşitli tümör
hastalıklarından kurtulması, yıllardır çocuk özlemi ile yaşayan kadınların anne
olduktan sonra sevinç göz yaşlarını ve daha neleri, neleri gördüm.
Zarife hanım Allahu Teala tarafından tüm müslümanlar ve özellikle
Azerbaycan halkı için gönderilmiş şifa meleğidir. Şifa dağıtmanın yanısıra büyük
hafıza sahibi olan, Allah dergahında yücelik nurunda boğulan, ışıklı ve yanı
zamanda sıkıntılı hayatı olan, Allah ile kendi arasında irtibat kuran melektir Zarife
annem. Biz ve bilim dünyası bu bağlantıyı anlamakta güçsüzük. Sıradan insanlar
kendileri gibi nesne veya şahıslara bağlı olan diğer vücutlara bağlılık duydukları
halde, Zarife hanım tüm bunlardan uzak, sadece Allahu Teala`ya ve halkına,
milletine bağlıdır. Allah`a bağlılık olgunluğun en yüksek zirvesidir.
Allahu Teala ibadetleri talep ve kabul eder, karşılığında ise ödüllendirir. Zarife
hanım yarı karanlık yarı aydınlık bir ortamda ibadet eden, milleti için mum gibi
yanan, kendi iradesini Allah`a teslim etmiş, masum imamlarımızın soyundan
olmasından dolayı onlara özgü mukaddes kul zirvesindedir. Yüce Tanrı`nın onu
ödüllendireceğine inanıyorum.
Zarife hanımda gözlemlediğim en güzel niteliklerden biri de ona soyundan
miras kalan peygamber ahlakı, peygamber asaletidir. Zarife hanım mükemmel
bilime, doğuştan yeteneğe, eşsiz hafızaya, iyilik yapmanını yanı sıra, hoş yüze
sahip bir kadındır. Asaletiyle kadını, cömertliği ile erkeği, temizliği ile suyu,
gökyüzünü, güzelliğiyle ayı, sesiyle bülbülü, konuşmasıyla hatipleri, sözüyle arifi,
yaptıklarıyla ameli saleh kişileri, kalbinin yüceliğiyle galaksiyi andıran Zarife hanım
tarife sığmayan insandır. Bazen Zarife hanım en yüksek, en gür şelaleye benziyor,
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sanki o, bu milletin temsilcilerini, çocuklarını kucağına alıyor, gafletten, zilletten,
cimrilikten, fakirlikten, ruh düşkünlüğünden, hastalıklardan ve belalardan kormak
için suda çalkalayarak saflığa, temziliğe, güzel günlere götürmek istiyor.
Zarife hanım bize şöyle diyor:Ne zaman bir iş görseniz Allah`ın rızasını
önemseyin. Onun büyüklüğüne inanın ve kerametini bekleyin`. Onun bize öğrettiği
ve kendisinin de yerine getirdiği bu kelimelere uyarsam benimde geleceğimi
aydınlatacağına inanıyorum. Hakikaten Allah`ın ruhsatı ile göevini yerine getiren
Zarife hanım bazen kendini unutuyor, yalnız ışık saçan aydınlık dünyayı görüyor ve
bu gizemli dünyadan insanlara şifa dağıtmak istiyor.
Allahu Teala ondan mucizevi gözündeki ışığı, şifalı ellerinin kudretini
esirgemesin!.

Mehman kızı Maynur Asgerova
İlkokul öğretmeni

ZARİFE HANIMIN BASİRET GÖZÜ AÇIKTIR
1999 yılının yaz aylarıydı. Kardeşimin kocası Asif Bey günün birinde Zarife
hanımla ilgili bir denemeyi eve getirdi. Sabah olunca kardeşim Sevil hanım bize
geldi ve şöyle dedi:`Kardeşim, Azerbaycan`da mucizevi birkadın var. Gazetede
hakkında yazı da var. Asif, gazetedeki yazıyı bana gösterdikten sonra kendime yer
bulamıyorum. O kadını bulup hemen ziyaretine gitmemiz gerekiyor. Ertesi sabah
adresini bulduk ve yanına gittik. Bizi güleryüzlü, samimi, selvi boylu bir kadın
ağırladı. Biz Zarife hanımın kutsal mekanını (ocağını) ziyaret ettikten sonra eve
döndük.
Kocamın midesi ona rahatsızlık veriyordu. Rahatsızlığından dolayı doktora
bile başvurduk. Midesinde erizyon ve ülser olduğunu söylediler.
Evde konuyla ilgili olarak konuştuk. Sabah erkenden eşimle Zarife hanımın
ziyaretine gittik. Zarife hanım kocamı muayene ettikten sonra ondan duyduklarım
beni şoke etti. Doktorların koydukları teşhisi onayladı. Onun mucizesinin şahidi
olduk, üç günlük tedaviden sonra Mehman Bey kendini iyi hissediyordu. Eşim ertesi
sabah hastaneye gitti ve tekrar muayene olundu. Doktor eşimin midesine herhangi bir
sorunun olmadığını söyledi. Biz hastalık süresinde USM muayenesinden geçtiği
hastalık belgesini doktora gösterdikten sonra doktor belgenin yanlış olduğu
konsunda ısrar etti. Böylece, Zarife hanımın mekanı bizim secdegahımız oldu,
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yıllardır ki, o, benim annem, kardeşim, sırdaşım, ailemizin yakınlarının doğmasına
dönüşmüştür.
Bu yıllarda Zerife hanımı gözlemledikce düşündüklerim tasdikini buldu. Tanrı
tüm kullarına göz vermiştir. Fakat, Allahu Teala`nın Zarife hanıma lütfettiği basiret
gözü açıktır. Allah bu basiret gözünü Zarife hanım dışında kimseye nasip
etmemiştir.

Asger kızı Şümşad Asgerova

DERTLERİN İLACI
Söylentilere göre söz insandan yukarı, Allah`tan aşağıdır. Yani kelimenin
büyük kudreti, yenilmez gücü, farklı anlamları vardır. Ama, Allah tarafından
insanlara gönderilmiş ve tövbe denilen bir husus vardırki bunu tarif etmeğe,
değerlendirmeye kelimenin gücü yetmez. Bu tövbe hassas kalpli bir insanın hastalara
dağıttığı şifadır. Zarife hanım sönmekte olan çırakların tekrar alevlendiren ışığıdır.
Değişen dünyanın yenilikleri, bilimin-teknolojinin yüksek gelişimi bu
mukaddes gücün karşısında güçsüzdür. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından
üretilmiş tıp aygıtları bile Zarife hanımın teşhislerini onaylıyor. İnsan kendi
sağlığının değerini sadece hastalığa yakalandıktan sonra bilir. hasta bir öğrencimi
kendi şifası ile iyileştiren Zarife hanım bir ailenin kurtarıcısı oldu. Tamerlan
İsgenderov 3-4 yaşındayken böbrek taşları çocuğu rahatsız etmeye başlıyor.
Çocuğu Bakü`de ünlü üroloji uzmanı Kamal Abdullayev tarafından tedavi
olunuyordu. Cerrahi mudahele, ilaçlar Tamerlan`ı kötü etkiliyordu. Zarife hanım ile
ilgili duyan anne-babası ona başvurdular. Allah`ın izni ile tekrar hayata tutunan
Tamerlan`ın velileri herzaman Zarife hanımın iyilikseverliğinden, yeteneğinden
bahs ediyorlar.
İş arkadaşım Mihriban öğretmenin omurgasında oluşan sorunları kısa bir
sürede ortadan kaldıran Zarife hanım Allah`ın diğer kullarından üstün gördüğü,
seçilmiş insandır. Gerçekten, Allah herkese böyle fenomen yetenek lütf etmez. O,
Tanrı`nın mutlu kuludur, çünkü bu insan yalnız Azerbaycan'da değil, bir çok yabancı
ülkelerde yaşayan insanların umut yeridir.
Kutsal güce, şifa dağıtma yeteneğine sahip Zarife hanımla yüzyüze görüşmek
bana da nasip olmuştu. Uzun süredir guatr hastasıyım. Nihayet, Zarife hanım bana
sağlıklı yaşam inancımı geri verdi.
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Allah`ıma şükürler olsunki, verdiği dertlerin ilacınıda veriyor. Ey Yüce
rabbım!. Zarife hanım gibi iyiliksever birine uzun ömür nasip et, şifasına inananlara
ve Azerbaycan halkına çok görme. Çünkü bu hayat çok değerlidir.

Terane Azayeva
Sumgayıt, 36 nolu ortaokul ilköğretim sınıf öğretmeni

İLAHİ VERGİLİ YAGUB KIZI ZARİFE MAYILOVA`YA! AÇIK
MEKTUP
Aziz bacımız! Size sonsuz şükranlarımızı ifade etmek için açık mektup yazmaya
karar verdik. Uzun yıllardan beri Kadir Allah`tan aldığınız ilahi kudretin yardımıyla
yüzlerce hastayı iyileştirerek ailelerine kavuşturmuş, kaç aileye mutluluk bağışlamıştır.
Sizin gözlerinizin ve ellerinizin sihri ile kan basımcı, guatr, mide yarası, mide ülseri, şaşı
gözleri, kör, sağır, çocuğu olmayanlar, vücudunda kırıkları olanlar, kriptorşidi, kör bağırsak
iltihabı, karaciğer ekinokoku, kadınlarda meme tümöri, çiğer-böbrek rahatsızlığı
yaşayanlar şifa bulmuş, ölümün pencesinden kurtarmıştır. Hatta ellerinde eğikriz bulunan
hastaları tekrar muayene ettikten sonra önceki teşhislerin yanlış koyulduğunu kanıtlamış,
yeniden teşhis koyarak hastayı tedavi ediyor. Allah`a yakınlığınız, yüceliğiniz karşılığında
sonsuz asaletiniz, gözü gönlü tok olmanız, paklığınız, bir şahsiyet olarak insaniyetinizin
habercisidir. Biz- Sizin şifalı ellerinizden nicat tapmış eski hastalarınız büyüklüğünüz
karşısında baş eğiyoruz.
Allah sizi korusun aziz bacım! Allah sizi halkımıza bağışlasın. Şifa dağıtan elleriniz
dert görmesin!.
1. Vagif İmanov-Azerbaycan Milli Kahramanı
2.S.Mollazade-N.Narimanov Azerbaycan Tıp Üniversitesi anabilim dalı başkanı,
Prof.
3. Z.İ.Guliyev- Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi İngiliz ve Alman Dilleri
Fakültesi dekanı, Prof.
4. Z. Mammadova-Azerbaycan Tıp Üniversitesi anabilim dalı dalı başkanı, Prof.
5. E.İ.Hacıyev- Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi Anabilim dalı başkanı, Doç.
6. Ç.H.Gurbanlı- Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi, Doç.
7. T.Halilova- Azerbaycan Tıp Üniversitesi anabilim dalı dalı başkanı, Prof.
8.M.A.Hüseynova- Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Doç.
9. Z.Mammadova-Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Doç.
10.Y.Hüseynov-İktisat Enstitüsü, Doç.
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11.Ş.Abbasov-Rus Dili ve Edebiyatı Enstitüsü, Doç.
12.M.Hüseynova-Sabir Teknik Bilimleri Lisesi, Öğretmen
13.H.Mahararmova- Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Başöğretmen.
14.G.Hasanova-Binegedi 3 nolu ortaokul öğretmeni.
15.Cahangir Mammadzade-Şair, Oyun yazarı.
16. V.Ahmedova-Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı`na bağlı Ekonomi İşler
Müdür yardımcısı.
17. Cabbar Maharramov- Tusi Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Öğretmen.
18.Ramiz Saferov- Prof, Devlet Vetirinerlik Malzemeleri Enstitüsü Müdürü.
19.Akif Asgerov- Azerdetal Fabrika Müdürü, Ekonomi Bilimler Adayı.
20. Ferhad Mustafayev- Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi, Doç.
21.Ahmed Rehimov-İnşaat Mühendisleri Enstitüsü, Doç.
22.Aydın Mammadov-N.Narimanov Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Doç.

21.11.1996

ŞİFA MELEĞİ
Dünya sırlarla dolu, mucizevi, gizmeli bir dünyadır. Onun düğünlü, ilikli, sırlıgizmeli sorunlarının sayısı bir değil, beş değil. İnsanı hayrete düşüren akılalmaz
olaylar dünde yaşanmış, bugünde var, yarında yaşanacaktr. Bu yarının son ucu
şüphesiz kıyamet gününe, mehşer ayağına çıkacaktır. Mucize göstermek her insanın
yapabileceği iş değildir. Allah-u Teala bu yeteneği sadece seçilmiş kullarına lütf
eder. Seçilmişlerin sırası sadece peygamber ve imamlarla (seçilmiş kimseler), evliya
ve seyitlerle sınırlı değildir, aralarında üstün yeteneğe sahip kişielrde vardır.
Seyit Zarife Yakup kızı da bu seçilmiş kişilerden biridir. Yedinci imamımız
İmam Museyi Kazım (As) soyundan olan bu kadın Kelbecerli Seyit Misgin
Ağa`nın torunudur. Kerametli dedenin mucizevi ocağından olgunluk almış ve bugün
erişilemez manevi yücelikte duran Zarife hanım yeteneği ile dünyada eşsiz biridir
ve gerçek anlamda fenomendır.
Nurlu gözleri ile insanları muayene ederek, hastalıklarının nedenini açıkca
tşehis eden ve şifalı elelri ile tedavin eden Seyit Zarife Yakup kızı sadece
Azerbaycan`da değil, komşu Rusya, İran, Gürcistan, Türkiye, Almanya ve
Amerika`da bile tanınıyor.
Bu sırlı dünyamız aynı zamanda tezatlı dünyadır. Hakkın haksızlığa, iyiliğin
kötülüğe kolaylıkla birleştiği bir dönemde
Zarife Mayılova gibi olağanüstü
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yeteneğe sahip kişiler sevgi ve dikkatten uzak kalıyorlar. Hatta takip ve baskılarla
karşılaşıyorlar. Bir zamanlar böyle adaletsizlikler ona karşıda yapılmıştır.
O dönemde Seyit Zarife Yakup kızı yaşadığı zorluklardan, maddi ve manevi
sıkıntılardan sıkılarak Almanya`ya yerleşti. Fakat, onu memleketini terketmek
zorunda bırakanlar amaçlarına ulaşamadılar. Belli ki bu kötü insanlar Zarife
hanımın sıradışı yeteneğine göre-insanların iç organlarını tarayabildiği
için
`Röntgen kadın` ismini almış bu kadının uluslararası başarılar yakalayacağını
aklından bile geçiremezlerdi.
Acı da olsa itiref edelimki, Zarife gibi insanlar yurtdışında daha çok ilgili,
sevgi ve destek görüyörlar. Seyit Zarife birkaç yıl önce Horasan şehrine- İmam Rza
(As) ziyaretine gittiği sırada yerel halktan sadece saygı ve sevgi görmeğin yanısıra,
İran`da yaşamak ve çalışmak teklifinde bulunmuşlar. Zarife hanım ayrı ayrı
zamanlarda böyle teklifleri yurtdışından da almıştır. İster Almanya, İran ve Türkiye
gibi ülkelerde onun için sağlanmış ortam, isterse de gösterilen saygı ve hürmet onun
memleketine olan sevgisini üsteleye bilmemiştir. Meşedi Zarife hanım her zaman
derin köklerle bağlı olduğu doğma Azerbaycan`da aşayıp çalışmayı tercih etmiştir.
Onun ilgili birkaç kitap, yüzlerce bilimsel makaleler yayınlanmış, ondan fazla
ulsulararası diploma ve sertifikalar almaya hak kazanmış, en son alternatif tıp üzere
akadmeik ünvanı almış Seyit Zarife Yagub kızı şöhretin ardından kanatlanan,
başarılarından dolayı kendisini yüksek tutan insan değildir. O, aşırı derecede asil ve
mutevazi, samimi ve mihriban, konuşkan, iyiliksever, sevecen bir kadındır.
`Röntgen kadın` işinde
yetenekli, micizevi olduğu kadarıyla ayrıca
gerçekdir. En modern kliniklerin, tıp laboratuvarlarının, röntgen ve USM
aygıtlarının günlerce belirlemekte zorluk çektikleri işi kısa süre işinde ve güzel bir
şekilde yerine getiriyor.
Sayısız hesapsız gözlemlerime dayanarak karar aldım:` Seyit Zarife Yagub
kızı insanları muayene ve tedavi ederken başbaşka bir dünyada oluyor. Görünen bu
ki, bu zaman o, içten içe kanat açıp bizim için sır ve muamma dolu bir aleme
kavuşur, derdini doğru belirlediği hastaların tedavisi konusunda `Evet-Hayır`
yanıtını alarak tekrar kendine dönüyor.
Zarife Mayılova`nın tüm yaptıkları `Ruhsat`lardır.
Onunla karşılaşan
duygusal insanlar Zarife hanımla el ele görüştükleri zaman bunu farkedebilirler.
Ben, defalarca onun ruhsatlar sonucu davrandığının bizzat şahidi oldum,
konuşmalarını, dua ve yakarışlarını kulaklarımla duydum.
Faride hanım sıradışı yeteneğe sahip bir insandır!..
1999 yılında başımdan şöyle bir olay geçti. Böreğimde taş vardı. Tüm yaz
böyunca hastanelerde yattım. Uzun süren yorucu muayenelerden ve hiçbir sonucu
olmayan tedavilerden sonra doktorlar ameliyat olunmamı kararı aldılar. Havaların
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azacık serin geçmesini bekliyorlardı ki, böbreğimde olan irili ufaklı dört taşı cerrah
bıçağı ile alsınlar.
Korku ve sıkıntı dolu bir zamanda Zarife hanımın şifa dağıtan yeteneği ile
ilgili gazetelerde yayımlanmış yazılardan birini okudum ve yanına gittim. Dün gibi
hatırlıyorum, beni saygı ve sevgiyle karşıladıktan sonra muayene etti ve iki-üç dakika
süren bu kontrol zamanı şöyle bir soru sordu:
-Bağırsağınızda cerrahi ameliyat yaptırdınız mı?
Doğrusu, bu kadarını beklemiyordum. Şaşkınlık içinde olduğum için geç cevap
verdim. En son kendime gelerek şöyle dedim:
-Evet, on bir yıl önce ameliyat olundum.
Seyit Zarife Yagub kızı önce sustu, sonra bana böbreklerimin durumuyla
ilgili olarak iki gün önce yaptırmış olduğum USM muayenesinin sonuçlarını
söyledi. Bunun dışında henüz kendime bile belli olmayan bazı hastalıklarım
konusunda da açıklama yaptı.
Şaşkınlık içindeydim. O kadarda büyük olmayan odanın sessizliğinde
heyecanla döyünen kalbimin atışlarını duyuyordum. Aniden onu siyah örtüklü
soluk çehresi aydınlandı, masanın arkasından kalkarak yanıma geldi, elini omuzuma
dokundurup çoşkuyla dedi:
-Sen iyileşeceksin!.
Böylece tedavi olunmaya başladım. Toplam dört kür tedavi sonrası
polikliniklerin birinde merak için tekrar muayene olundum. USM sonucuna göre
böbreklerim temizdi.
Zarife hanım karanlık bir ortamda gizemli gözleri ile beni muayene ederken
kanımın pıhtalaşmaya eğilimli olduğnuda belirtti. Kan analizi zamanı Seyit Zarife
Yagub kızının teşhisi doğru çıktı. Kanım üç dakika içinde pıhtalaşıyordu. tplam bir
kür tedaviden sonra sonuç pozitivdi-altı dakika!.
O günden Meşedi Zarife hanım benim ve aile fertlerimin, ayrıca tüm
akrabalarımın inanç, umut yeri oldu. Şifa meleği, safra kesesinde oluşan taş
nedeniyle acı çeken eşimi, karaciğer hastası olan kızımı, pankreas tümörü teşhisi
ile yatak hastası olan erkek kardeşimi bile tedavi ederek iyileştirdi.
Zarife hanım tedavi ettiği hastalarını tedavi süreci tamamlanana kadar fikren
gözlem altında tutuyor. Onların ağrı-acısı, endişeleri, tedavi sürecine karşı olan
ilişkileri, inançları, etikadi konusuna muntazam şekilde bilgi alır.
Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum..
Tedavi için Zarife hanıma gitdiğim ilk günlerden biriydi. İkinci kür tedaviden
sonra yenice eve dönmüştüm. Böbrek ağrılarım aniden
beni rahatsız etmeğe
başladı. Aniden şikayet etmeğe başladım:
-Böbreğim bıçak görmese bu gidişle iyileşmeyecek?!. ve çabıcak fısıldadım:
Hayır, ben Zarife hanıma inanıyorum, o beni bu acılardan kurtaracak!...
- 110 -

Üçüncü kür tedavi zamanı Seyit Zarife Yagub kızı gülerek dünkü
şikayetimi, inançlı fısıldayışlarımı yüzüme karşı söyledi:
-Akşam seni duydum. Cevabında
`Sıkılma, sabırlı ol, kısa sürede
ağrılarından kurtulacaksın`. söğedim.
Azacık sessizlikten sonra dedi:
- Hayır, sen beni duyamazdın, çünkü sesler birbirine karışmıştı!...
Ne söğleyeceğimi bilmiyordum. Heyecan ve hayret içerisinde hızlı bir şekilde
şöyle dedim:
-Siz gerçekten olağanüstü kişisiniz!.
Meşedi Zarife hanım ofisinin iç odasında oturmasına rağmen foyede ve
bekleme salonundaki tüm olaylardan haberdardı. Bir gün cumhuriyetin ünlü sanat
adamlarından (klarnetçi) biri eşi ile gelmişti. Bekleme salonunda adam sayısı çoktu.
Herkes sessizce oturup önceden kaydedilmiş liste üzere isimlerinin çağırılmasını
bekliyordu. Yalnız bu sanatçı ile eşi sık sık bakışır, sanki birbirlerine diyorlardı:
` Kalk gidiyoruz, beklemekten sabrım kalmadı`.
Aniden Zarife hanım foyeye çıktı, biraz sinirli, titrek sesle dedi:
`Burada bir sanatçı var!...Kim o sanatcı?!- Sonra aniden sustu ve parmağını
sözkonusu sanatcıya doğru uzatarak şöyle dedi:
-Senmisin?. çaldığın müzik aleti klarnet mi?...
-Evet, doğru söylediniz. Klarnet ustası çabucak ayağa kalktı ve öne geldi. Sanki
günah işlediğini anlayıp büzüşdü.
Seyit Zarife hanım dedi:
-Seni burda zorla tutan mı var?!. Gitmek mi istiyorsun, gidebilirsin!.
Şikayetlerinle beni de rahatsız ediyorsun, ben çalışamıyorum!...
Bazen şifa meleğini sınava çekenler de oluyor. Fakat, onun fehmi, hassasiyeti,
duyabilme seviyesi o kadar yüksektir ki, o herkesin ne düşündüğünü, ne yapacağını
çok iyi biliyor.
Bu gizemli kadının yeteneklerinden biri de onun gayıptan dualar duyup, onları
fısıltılı bir sesle söylemesidir.. Duaları bile ilginçtir: `Nefesim üstünde yar olsun
(Nefesim sana yardım etsin),` Nefesim sana şifa versin!`.
Görüldüğü gibi, Meşedi Zarife hanım diğer seyitlerden farklı olarak `cettim`,
`ağam` kelimelerinin yerine `nefesim` kelimesini kullanıyor. Onun nefesinin oldukça
büyük ve kutsal denemeye bağlılığı açıkca görülmektedir.
Zarife Mayılova`nın aydın gözleri ve şifa dağıtan elleri ile dertten, ağrıacılardan, hatta ölümden bile kurtardığı insanların ona karşı şükran ve teşekkürleri
sonsuzdur. O, bu şifa meleğini bilenler için kelimenin gerçek anlamında umut
yeridir.
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Yazımı Zarife hanım ile ilgili kaleme aldığım bu yazımı dua içerikli bir şiir ile
tamamlamak istiyorum:
Ay Zarife hanım, `Röntgen kadın`.
Mucize yaratmış Yaradan seni.
Şifa meleğisin, tanınır ismin,
Nefesin korusun beladan seni!.
Sabir Yagub
Yazar ve Yayıncı

ULU TANRI`NIN ARMAĞANI
Allah büyüktür. O, yenilmeyen güç ve kudret sahibidir. Hişbir şey O`nun iradesi
dışında değildir. Yüce Tanrı bizim için gizemli kalan mukaddes bir sırdır. Tüm
sıradışı ve mucizeler yaratıklar bu ölçüyegelmeyen, büyük ve mukaddes sırrın
hissecikleridir.
Herkese belliki bazı insanlar diğerlerinden farklı yeteneği ile seçilirse bu
yeteneği sergileyebilmek yalnız ve yalnız Yüce Tanrı`nın ruhsatı ile mümkündür.
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Bu bugünün veya dünün gerçeği değildir. Ta eski zamanlardan atalarımız insanın
büyü ve falcılıktan uzak sıradışı yeteneği ve işi Allah tarafından ona verilmiş
ruhsatın olduğuna inanmışlar. Bu yüzden yüksek yeteneğe, derin fehim ve
düşünceye, akıl ve zekaya, mucizevi işlere kadir olan insanlara vergili insanalr
denilmiştir.
Hepimizin sevimlisi, manevi yücelik ve güzellik mücessemesi, sayın Hacı
hanım Zarife Mayılova Büyük Allah tarafından seçilmişlerdendir. Onun aydın
gözleri ile insanları dikkatlice muayene etmesi, hastalara doğru teşhis koyması ve
şifalı elleri ile onları birkaç kür tedavi ile iyileştirerek hayata geri vermesi gerçek
mucizedir-Allah`ın mucizesi!.
Bu gerçeklere benim gibi bizzat şahitlik edenlere, kendi duyguları ile
duyabilenlere, rahatsızedici ağrılardan kısa sürede kurtulmuş, tamamen iyileştikten
ve şifa bulduktan sonra Zarife hanımın başına dolandıkca dolananmak isteyen
yüzlerce insanlara tekrar söylemeğe ihtiyaç yoktur.
Bazıları alternatif tıp bilimini, insan gözlerinin
röntgen gücüne, onun
ültrasonografi dakikliğinden daha üstün muayenesini kabuletmeye bilir, bazıları
insa ellerinin şifa dağıtıcı gücünü inkar edebilir ve böyle kişiler o dünyadan habersiz
olanlardır. Ama, onlar gibi dar kafalılara Zarife hanıma `Röntgen kadın` ismini
Azerbaycan`ın hudutları dışında-Almanya`da, akademisyen ünvanını ise Rusya`da
vermişler.
Aslen Kelbecer`den olan, döneminin ünlü, keramet sahibi seyit Misgin Ağa`nın
torunu, soyağacı yedinci İmam Museyi-Kazım`a dayanan Zarife Mayılova`yı ile on
yılı aşkın bir zamandır tanıyorum. Bu yıllarda onun yüzlerce insana nasıl şifa
dağıttığını, bir çoğunu ise ölümden kurtardığının bizzat şahidi oldum.
Asla unutamayacağım. İki yıl önce, yay döneminin ilk günlerinde aniden
karaciğerimde ağrılar oluştu. Ağrılar o kadar şiddetliydi ki, doktora başvurdum.
Ültrasonografi muayenesi zamanı Hırdalan Şehir sağlık Merkezi`nde çalışan
doktorlardan biri bana karaciğerimde Hepatit-C belirtilerinin olduğunu, acilen
ameliyat olunmazsan sonucuna katlanmalı olacağımı söyledi. Vakit kaybetmeden
laboratuvarda kan analizi verdim. Analizin cevabı iki saat sonra bildirilecekti. O
yüzden Zarife hanıma koştum. O, beni taradıktan sonra güldü ve yanlış teşhis
konulduğunu söyledi. Karaciğerde herhangi bir sorun yoktur. Rahat bir şekilde
Hırdalan`a geri döndüm. Sağlık merkezinin doktoru bana doktorun yanlış teşhis
koyduğunu dedi ve beni tebrik etti.
Hemen Zarife hanıma telefon ettim ve söylediklerinin tamamen doğru olduğunu,
doktorun yanlış teşhis koyduğunu dedim.
Bir yıl önce aniden göğsümde-sağ tarafta tümör oluştu. Birkaç gün içinde ağrı
koltuk altıma vurdu. Doktorlar muayene ettikten sonra Onkoloji uzmanlara
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başvurmam konusunda uyardılar ve sorunun citti olabileceğini dediler. Korkmama
rağmen kendimi kaybetmedim. Çünkü Zarife hanım gibi insanları ölümden kurtaran
bir şifa meleği vardı. Hemen onun yanına gitti. Karanlık ortamda beni muayene
ettikten sonra memedeki tümörü kast ederek şöyle dedi:
-Doğru söylemişler, tümör yeni oluşmaya başlamış!.
Telaşlı bir şekilde konuştum:
-Zarife hanım, kurban olayım. Beni kendin tedavi et. Ben birtek sana
inanıyorum, buradadan hiçbir yere gitmiyorum.
Durmumun içaçıcı olmamasına rağmen ve ısrar etmelerimi dikkate alarak beni
tedavi etmeğe başladı. Yaklaşık bir ay sonra sağlığıma kavuştum. Ben bugünde
yarında ve sonsuza kadar hep söğleyeceğim: Akad. Zarife Mayılova beni sağalmaz
dertten kurtardı!.
Bu mihriban, sevecen, ulfetli, konuşkan, amli-saleh insanları gördükce kendini
sonsuz derecede iyi hisseden bu şefkatli, şerafetli hanım tarifedilecek, gurur
duyulacak bir hanım efendidir. O, halkımıza ve tüm insanlığa Yüce tanrı`nın
lütfu,hediyesidir. Büyük Allah onu bizlere çok görmesin!.
Elmira Yagubova
Yazar
Hırdalan
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III BÖLÜM
ZARİFE HANIMIN ELİNDEN ŞİFA BULMUŞ KİŞİLERİN SAMİMİ
SÖZLERİ

HASTALARLA SAMİMİ KONUŞMALARIMIZ
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Zarife hanımın yüceliğinden birşeyler öğrenmek, azacıkta olsun onu anlamak
için ziyaretine gelerek, buradaki yüzlerce insanın gözlerinde parlayan umutları, şifa
bulduktan sonra tekrar iyileşen hastaların yüzlerindeki sevinci, ilk kez gelenlerin
endişeli bakışlarını, sevin içinde elinde kurtulduğu böbrek, safra kesesi taşlarını
getirenleri, uzun yıllar çocuk özlemi ile yanıp tutuşan kadınların gebe olduklarını,
hanımın şifalı elleriyle doğan çocuklar görmek yeterlidir. Bura umut kapısıdır.
Herkes kederini yanına alıp buraya geliyor. Onunla karşılaştıktan sonra aydın,
sıradışı bakışlarını, koyduğu teşhisleri gördükce insan hayret ediyor. Onun yanından
ayrıldıktan sonra kesin olarak söylediklerini algılamaya çalışanların yegane cevabı
vardır ve bu da Zarife hanımın gizemli, mucuzelerle dolu dünyasıdır. Onu basitlikten
yüceliğe kadar yükselten işte bu mucizeler dünyasının sırlarıdır.
Zarife hanım zümrüt bakışları ile karşısındakinin gizemli dünyasını çözür.
Kuyumcu kadar dakik çalışan gözleri karanlık ortamda daha iyi görür. Işığın
kapatılmasıyla hastanın iç dünyasını iyice muayene eder ve hastalığını ortaya
çıkarır.
İnsanın anatomik-fizyolojik yapısını çok güzel biliyor, insan organizmasında
modern tıp cihazlarınıb bile belirleyemedikleri mikro değişiklikleri, kandaki
mikropları, pereton perdeleri dakikliği ile görüp bilimsel özelliklere dayanarak
açıkladığı zaman karşısındaki tıp bilimi uzmanını bile susmak zorunda bırakıyor.
O, Yüce Allah`ın şifa elçisidir. Onun mucizeleri sonucu her gün kaç kişi şifa
buluyor. O, sıradışı olması, yeteneği ile ehrkesten farklıdır.
Kimisi onun biyolojik alana, kimi uzmanlar onun` Uzay sinyallerine` sahip
olduğu görüşündeler. Bazıları ise onda radyoloji ışınların olduğunu onaylamaya
çalışıyorlar.
Bu kadındaki olağanüstünlük, sürekli mucizeler yaratmasının nedeni sadece o
dünyayı ona lütfeden Allahu Teala`ya ve Zarife hanımın kendisine bellidir.
Fakat, bazılarına göre ise bu bilim kanunlarına göre farziyelerdir. Onun
kişiliğini, yeteneğini azacıkta olsa algılayabilmek için Zarife`nin ilişki kurduğu
sırada yaptıklarını gözlemlemek en doğrusu.
Zarife hanım kabul ettiği hastanın durumuna, Allah`a olan inancına bağlı olarak
günboyunca belki 50 kez değişiyor. Normal durumdan tamamen uzaklaşarak
bambaşka bir dünyada olduğunu anlamak sanıldığı kadar zor değildir. Başka
dünyadayken duruma göre değişiyor: bazen yüzü gülüyor, bazen citti bir tavır
alıyor. Birşeyler söylemekten korkuyorsun, besbelli ki o onsanın durumu hiçte iç
açıcı değildir. Bazen, sıradışı bakışlarıyla insanın aklının almadığı `dünya` ile
karşılaşıyorsun. Sözkonusu dünyada sanki birileri ona sesleniyor, yalnız kalmak
istiyor ve sessizliği tercih ediyor. O an yüzündeki heyecenı görmemek mümkün
değil. Onu kimse rahatsız etmemeli, taki kendisi bu dünyaya geri dönene kadar. Her
- 116 -

hastanın durumunu belirlemek ve tedavi ruhsatı alabilmek için bu dünyadan kopub
bambaşka bir dünyaya gidiyor. İlginc olan şuki bu süreç kısa sürede tamamlanır. O,
sanki tekrar dünyamıza geri dönüyor. Bu anlar tufan sonrası sesszileşen denizi
anımsıyor, açılacak bahar sabahına benziyor.
Bu büyüleyici mocizelerin sahibinin gördükelrinden birkaç örneği sizinle
paylaşmak istiyorum.
Tüm bunlar gerçektir. Bunlar onun gizemli dünyasının
sıradışı ürünleridir. Bu kadın Allah`ın ona lütfettiği yetenek sayesinde yanan alevi
söndürebilir, ağrıyan kalplere şifa dağıtabilir, yaşamak umudunu kaybedenleri
hayata geri kazandırabilir. Allah`ım, bu kadın nelere kadirdir!.
Modern ilaçlardan kullanmadan, cerrahi ameliyat yaptırmadan hastanı beden,
baş, göğüs nodüllerinden iyileştirmek, safra kesesi, böbrek taşlarını yoketmek,
kanser hastalığını tedavi etmek, uzun yıllar çocuk özelimi çeken insanlara mutluluk
verebilmek onun esrarengiz mucizeleridir.
Bana göre Zarife hanım bugüne kadar tarihte ismini yazmış sıradışı insanların
başında geliyor. Zarife hanım tıp bilimini çok iyi biliyor.
Eğer onun gibi yetenekli birisi yabancı ülkenin temsilcisi olsaydı şimdi tüm
dünya onu konuşuyur olurdu. Fakat, biz bugün bile onun gibi sıradışı üstün
yeteneğe sahip bir insanı sıradan biriymiş gibi görüyoruz. Ama gerçek şuki o,
sıradan biri değildir. Buna rağmen `Şifa perisi` bugün bile insanlara şifa dağıtıyor.
Bugün kimsenin kazanamadığı başarılara imza atıyor.
Bu sıradışı yetenekli `Röntgen kadın`ın muayene adısında yaptığım gözlemler
sonucu insanların onun hastalık tanısından, tedavisinden, alçakgönüllüğünden, iyi
kalpli olmasından coşkuyla bahs etdiklerini gördüm. Günlerin birinde sevecen,
güzel yüzlü bir anne savaşa katılmış, amansız hastalık nedeniyle sanki eğilmiş,
şidetlin ağrılara dayanabilmek için kafasını sağa-sola döndüren, umudunu Allah`a
bağlayıp çaresini Zarife hanımın kutsal mekanında arayan genç bir oğlan ile beraber
kabul odasına girerek Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiklerini söylediler. Ben
onlarla beraber Zarife hanımın odası girdik. Kendilerin takdim ettiler. Annenin ismi
Çiçek, oğlunun ise Sürac Elişov`dur. Cebrayıl göçmenleridir. Anne çocuğunun
hastalığıyla ilgili bilgi vermek istiyor. Zarife hanım onu durdurur, anneye çocuğun
durumuyla ilgi bilgi vereceğini söylüyor ve daha sonra ışıkları kapatıyor. Karanlık
ortamda hastayı muayene ettikten sonra kısa bir sürede anneye bilgi vermeye
başlıyor. Hastannı beğin kapağını ameliyat yöntemiyle açmışlar. Ne mutluki doktor
ameliyat sırasında doğru yöntem kullanmış ve beğine zarar vermeden kapağı
kapatmıştır. Çünkü, çocuğun göz dokuları üzerinde , yani çok hassas bir noktada göy
renggli sıvı birikmiştir. Eğer, tümöre elle dokunulsaydı, çocuk sağır olmanın yanısıra
felç olabilirdi. Ayrıca karaciğerinde 4 sm çapında büyüme vardır. Böbreklerinde tuz
ve ayrıca bir böbreğinde 2-3 adet taş vardı. Hararetinin düşmeme nedeni böbrek
basıncıdır. Beyini ameliyat olunduğu için o bölgeye dokunamam. Eğer ameliyat
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olunmasaydı ben tümörü kulağından çıkaracaktım. Diğer hastalıkları tedavi ediyoru.
Beyin tümörü ise lazerle alınarsa sonuç iyi olurdu.
Hastanın annesi Çiçek hanım bu büyüleyici kadının karşısında diz çökerek ona
sonsuz hurmetlerini sundu ve daha önceden hakkında hiçbir şey duymadığı için
üzüldü. Zarife hanımın birkaç dakikada açıkladığı hastalığı ben uzun hastalıktan
sonra Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı`nın desteği ile oğlumun derdinin ne
olduğunu anlamak için Moskova akad N.N. Burdenko Nörocerrahi Tıp Bilimleri
Akadsemisi`ne başvurdum.
Büyük masraflardan sonra oğlum iki ay içinde modern tıp cihazıyla muayene
olundu, çeşitli analizler verdi aynen bölüm başkanı, Prof.Y.M.Filatov da
anlattıklarınızı söylemişti.
Siz çocuğumun hastalığını aynen bize söylerken ben bir anlık şöke oldum,
Allah`ım, seni tanımayanlara lanet olsun, tüm bunları bu kadın nerden biliyor.
Bunları öğrenebilmek için ne kadar uğraştım. Tüm söyledikleri akademinin bize
vermiş olduğu belgelerde yazılır. Sanki kadın tüm yazılanları akademinin
belgelerinden okumuş. Hatta beğin tümörü içerisindeki sıvının rengini bile söyledi.
Bu büyük bir mucizedir. Kendi kendime `Kadın Azerbaycan halkının servetidir`
dedim. Anne hala şoktaydı. Zarife hanım çocuğu 3 gün içinde tedavi etti, harareti
aşağı düştü. Hasta sanki 3 gün önce gelmiş çocuk değildi. Allah sizi korusun, Zarife
hanım!.
Moskova`dan telefon edildi. Bir Azeri kadın endişe dolu sesiyle Zarife hanımı
sordu. Onun Bakü`de olduğunu ve çalıştığını öğrendikten sonra yakın günlerde
Bakü`ye -Zarife hanımla görüşebilmek için gelmek istediğini söyledi. En son, birkaç
gün geçmiş kadın geldi. Muayene zamanı kadığının memesinde iyi huylu tümör
belirlendi. Zarife hanımın teşhisi Moskova`da birkaç diyagnostik merkezinde
konulmuştu. Sözkonusu hasta-Sevinc Mammadova-aslen Gence`dendi ve
Moskova`da yaşıyor. Anlattıklarına göre uzun uzun düşünmüş, durumunun giderek
kötüye gittiğini gördükten sonra ve doktorların konsültasyonu sonucu cerrahi
ameliyat olunmak için hastaneyi kabul ettim. Birkaç gün sonra ameliyat tarihi
belirlendi. Gece rüyamda kendisi de seyit olan dedemi gördüm ve bana şöyle sordu:
`Burada ne yapıyorsun?!. Derdinin ilacı Zarife hanımdır. Git ve onu bul`. Uykudan
uyandım ve uyuyamadım. Ameliyat günü sabah erkenden hasta elbisesi ile taksiye
binip eve döndüm. Olayı eşime anlattım ve hastaneye dönmeyeceğimi söyledim.
Eşimle beraber Zarife hanımı aramaya başladık. Eşim Moskova`daki Azerbaycan
Derneği`nin üyesidir. Rastlantı sonucu dernekte `İSR` dergisinde yayılmış bir
makaleyi okumuş ve makaleyi bana getirdi. Böylece sizi buldum.
Zarife hanım gizemli mucizesi ile hastayı iyileştirdi ve eski sağlığına
kavuşturdu. Sevinç hanım şöyle dedi: `Sizin, gücünüze, mucizenize hayran kaldım
bacım. Bana ve aileme verdiğiniz hayatı size borçluyum`.
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Zarife hanım Allah tarafından lütfedilmiş eşsiz bir kurtarıcıdır. O bizim gurur
kaynağımızdır.
Daha bir örnek: Doktorlar böbrek hastası olan İlham Hasanov`a böbreğindeki
taşın ilaçla değil sadece ve sadece ameliyatla mümkün olduğunu bildirmişler. İlham
önce düşünürüm demiş ve daha sonra umut yeri olarak Zarife hanıma gelmiştir.
Zarife hanım da böbreğinde taşın olduğunu onaylamıştı.
Zarife hanım ona yardım edeceğini söylemişti. Ameliyat olunmama gerek yoktu.
Hasanovar ailesi Zarife`nin ilahi yeteneğine çok inanıyorlar. Çünkü onlar kadının
şifalı ellerinin gücünü görmüşlerdi. İlham`ın kızkardeşinin tam yedi yıl çocuğu
olmamış, Zarife hanımın şifalı ellerinin yardımıyla anne olmuştur.
İlham Aliyev belirlenen saatte geldi. Odaya girdikten osnra Zarife hanım ışığı
kapattı ve sandalyesine oturdu, İlham ise belli aralıkta durmuştu. İlham oda
duvarlarından birinin aydınlanmağa başladığını görüyor. O, kadına birşeyler
söğlemek istese de kadın onun susma işaretini vermişti. İlham aniden duvarın
tamamen ekrana dönüştüğünü ve orada 4 beyaz elbiseli doktorların olduğunu
görüyor. Onlardan ikisi İlham`ı sedye ile hasta masasına götürüyorlar. İlham
şaşkınlık içerisinde baka baka kalmıştır. Doktorlardan ikis ayaklarından tavana bağlı
şekilde yüzü aşağı, ikisi ise yan taraftan İlham`ın böbreğinde ameliyat yapıp taşı
alıyorlar. Hatta taş yere düştüğü sırada çıkan zil sesi bile duyuyor. Onlar yara yerini
tekrar kontrol ettikten sonra lamba ışığında yarayı kapatıyorlar. Ayağından asılı
kalan doktorlardan biri ona eliyle çıkmasını söylüyor. Bu sırada Zarife hanım
İlham`a ameliyat olunduğunu, artık gide bileceğini diyor. İlham şaşkın halde bana
yaklaştı, bu bir mucizedir dedi ve durdu.
Kendine geldikten sonra tüm olanları bana anlattı. Sabah olunca USM`e gitti.
Böbreğinde herhangi bir taşın olmadığını söylediler. İlham bu mucizeyi kime anlatsa
da herkes onun aklını kaçırmış olduğunu düşünürlemiş. Fakat, İlham aklını
kaybetmemişti. Bu da görünmez güçlerin Zarife hanım aracılığıyla yapılmış
gizemli bir mucizeydi. Zarife hanım, sana inanmayanlara lanet olsun. Sen büyük
varlıksın. Allah`ın inançlı ve güvenirli evladısın. Siz, erişilmesi zor zirvesiniz, secde
kaynağısınız.
... Şamil Aliyev Sok, D.79 adresinde ikamet eden Arzu Guliyeva`nın sekiz
aylık doğmuş kızı Ayan`a doktorlar `Refleks` teşhisini koymuşlar. Refleks-yani her
iki böbrek çürümek üzeredir. Azot kana geçmiştir. Sağalması imkansızdır. Alın
götürün, 2-3 günlük ömrü kalmış. Artık idrar kanalı olmadığı için çocuk giderek
şişmeğe başlamıştı.
Kısmetten Ayan`ın velileri Zarofe hanım ile ilgili birşeyleri duymuş ve son çareyi
onun yanına gitmekte görmüşler. Zarife hanım çocuğu muayene ettikten sonra
doktorların söğlediklerini onaylıyor. Fakat, Ayan henüz çpocuk olduğu için Zarife
hanım Allah`tan yardım diliyor. Çok geçmeden Zarife hanımın mucizesi ile
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çocuğun karnında birikmiş irinli, kanlı, kirli sıvı idrar kanalı aracılığıyla dışarıya
çıkmaya başlıyor. Küçük Ayan iyileşiyor ve velilerine geri verilir.
Bundan daha büyük mucize, mutluluk var mı?.
... Dağılmakta olan yüzlerce genç aileye barışıklık, mutluluk, sevinç, çocuk
vermiş Zarife hanımın mucizelerinden biride Elana ve ailesine verdiği mutluluktur.
3-4 yıldı gittiği tüm sağlık merkezlerinde Elana hanıma umutverici herhangi bir şey
söylenilmemişti. En son, uzun süreli araştırmlardan sonra Zarife hanımın yanına
gitmiş, Zarife hanımın teşhisi ile doktorların koyduğu teşhisin aynı olduğunu yanikadında büyük fibrom olduğu onaylanmıştır. Zarife hanım kadına üzülmemesini, her
şeyin yolu gideceğini demiştir. Hakikaten de Allah`ın yardımıyla Elana`yı
iyileştirmiş, ona evlat payı vermiş , ailesine sevinç ve mutluluk getirmişti. Şimdi bu
çocuk Zarife hanımın kontrolü altında büyüyor.
Ben sizi hangi lokmana, tabibe benzeteyim?. Siz eşsiz bir tabibsiniz. Siz
gerçekten eşsiz birisiniz, erişilmez zirveleri feth ediyorsunuz, insanlara hayat veren
varlıksınız. Hakikat önünde herşey acizdir. Allah`ın varolması, Zarife hanımın
mucizeleri gerçektir. Bu Allah tarafından milletimize lütfedilmiş şifa elçisidir.
Onun tedavi ettikten sonra tekrar sağlığına kavuşturduğu insanların sayısı sonsuzdur.
Gelişmesi zayıflayarak 5 cm küçülmüş ayağın iyileştirilmesi, ölmüş sanılan birinin
tekrar hayata geri döndürülmesi, olağanüstü olaylardır. Bunlar bu kişinin
azizliğinin tasdikidir ve tarihte kalacak mucizelerdir.
...Zarife hanımın insanları iyileştirmesinin yanısıra hayati mucizelerinin de sayısı
sonsuzdur. Bir gün Nardaranda`ki kutsal mekanı ziyaret ettikten sonra sıcak havada
onun su kuyusu üzerinde durarak dua etmesi, ayakta durmasına rağmen aniden
avucunda suyun oluşması, avucundaki suyu yüzüne vurması canlı mucizedir.
... Hastanın hastalığını belirledikten sonra, karşısındakinin inanmadığını görüp
onu bizzat USM`e götürmüş, kendi teşhisinin doğruluğunun kanıtlamış ve daha sonra
doktor cihazı ayırmıştır. Cihaz kapandıktan sonra Nezaket cihazın çalışma
prensipini belirlemek ve bununla da insanın hastalığını nasıl belirlediğini araştırmak
istemiştir. Doktor belirlediği teşhis yazarken Zarife hanımın bakmağı ve ilgisi
sonucu USM cihazı çalışmaya başlar. Zarife hanım doktora cihazı kapatmasını
söylemiştir. Doktor kapattığını bildirmiş ve bu zaman Zarife ona şöyle demiştir:`
Ben yandırdım, siz kapatın`. Bu olay analogu olmayan mucizedir.
Daha bir örnek:
Birgün bekleme salonundayken mikrofonla beni çalışma odasına davet etti.
Odada bir kadın ve elinde el çubuğu olan uzunboylu erkek vardı. Zarife hanım
hastanın hastalığını belirlemişti. Bazı kusurlarını söğledi, o, ısrarla 3 kez tekrar
etti. Zarife hanım önce bana sonra ihtiyara baktı ve tekrar kısık sesle konuşmaya
başladı. Görüyorum cesur insansınız. Dünyaya gelen bir gün gidecektir. Siz
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akciğer kanserisiniz ve kanser bazı bölgeleri işgal etmiştir-özellikle pankreas ve
gıda borunuzu. Cerrahi ameliyatı uygun bulmuyorum. Ne kadar ömrün kalmış
yaşamaya çalış. Belki Allahu Teala sana daha 50 yılda yaşaman için izin
verecektir. Erkek teşekkür ederek odayı terk etti. Ben kuşkuyla Zarife hanıma
baktım. Çünkü genelde siz, ağır hastalığa yakalananların hastalığını direk
yüzüne karşı söğlemezdiniz. Peki şimdi neden böyle yapmaya karar aldınız?.
O ise gülerek şöyle dedi: Peki sizi neden odama çağırdım? Elindeki çeliğe
ihtiyacı yoktu. Yanıma gelirken yanında götürmüşki, şayet hastalığını doğru
belirleyezsem elindekiyle de bana vursun. O yüzden önlem alarak sizi yanıma
çağırdım. Sizde göresinizki, hayatta böyle çirkin kalbli, kötü insanlar vardı.
Ben merakıma yenik düşerek öz önce odadan çıkan kardeşlerin ardıyca
koştum. Onlarla konuşmaya başladım ve Zarife hanımın söğledikleri kanıtlandı.
Sormasam bile herşey ortadaydı. Erkeğin gerçekten elindekine ihtiyacı yoktu.
Bu büyük insana nasılda gıpta etmeyesin?. Ona gelecekte daha büyük
başarılar dilememek mümkün mü?.
İlk kez karşılaşmamıza rağmen bu kadında - olağanüstünlük, aşırı derecede
olgunluk, doğmalık, güzel konuşabilme yetenek sahibi, tıp alanında bilgili olduğunu
duymuştum.
O, Allah tarafından insanların arasında iyi işler için, onları birçok ağır
dertlerden kurtarmak ve yardım etmek için gönderilmiş kutsal varlıktır. Bu
gerçekten hiçbir bilimsel olarak açıklanması zor bir mucizedir, Allah`ın kendi
gerçeğini bu kadın aracılığıyla insanlara belli etmesidir. Dünyaca ünlü tıp
uzmanları bile bu kadının tıp alanındaki biliğin hayran kesilerek onunla tüm
konularda anlaşırlar.
Tıp alanında eşsiz biliğe sahip, ulaşılması zor bir zirvede duran bu kadın bu
gün Tıp biliminin servetidir. İnsan patolojisindeki değişiklikleri belirleyerek bilimsel
yönden açıklıyor. O, yüksek duyma yeteneğine sahiptir. Özellikle kendisiyle ilgili
her şeyi kolayca duyabilir. Bir örnek daha: O, yanına gelecek kişinin kimliğini ve
hangi amaçla geleceğini önceden belirliyor. Bir gün söğledi ki, Yagub öğretmen bura
gelecek. Aradan hiç 5-10 dakika geçmemiş o, birinin ismini çağırdı. Adam 5-10
dakika sonra geldi. Ben ona bunu nasıl bildiğini sordum. Zarife hanım gülerek dedi:
`Çünkü o kişi, yanıma gelirken yolboyunca düşünütordu, bu kadar yolu geldim,
acaba bulabilirmiyim, onunla görüşe bilirmiyim? . Onun düşüncelerini okuyorum.
Bir defa çalışma odasından dışarı çıkıp `Neden çalışmama izin vermiyorsunuz?.
Beklemek için zamanınız yoksa gidin, başka zaman gelirsiniz. Sizin düşünceleriniz
beni rahatsız ediyor.` dedi.
Adamı bulduktan sonra sordu` Siz misiniz?.
- 121 -

Müzisyensiniz. Beni tartışmayın. Herkesi sırayla odama alıyorum. Bekleyin, sizinde
sıranız gelecek`.
Anlattıklarım onun mucizelerinin bir kısmıdır. Onun hayatı tamamen mucizeler
dünyasıdır.
O, henüz araştırılmamış, tamamen öğrenilmemiş ilahi varlıktır. Onun sıradışı
yeteneklerini araştırmak açısından bilim günümüzde bile acizdir. O gizemli
dünyanın bir sırrıdır.
Şuan gelişmiş ülkelerde ona karşı büyük ilgi vardır. Yakın zamanlarda bir
süre ABD`nın Hyuston şehrinde bazı çalışmalar yapmış, ve tekrar ABD`ye davet
almıştı. Başka çıkar için değil, layık olduğu adı almak için yurtrdışından gelmiş
davetleri değerlendiriyor.
Bir defa Suudi Arabistan`dan gelen dört kişiye hastalıklarının nedenini
söğleyerek onları şok duruma getirdi. Aralarında bulunan genç birine sont yuttuğunu
dedikte şaşkına uğradılar. Gelenler gençin ameliyat sırasında sonta yuttuğunu
onayladılar.
Bu yeteneğin sahibi ülkemizde yaşıyor ve o, Azerbaycan halkının evladıdır.
Onunla gurur duyuyoruz.
İster sağlık alanında, isterse de hayattaki mucizelerin hepsini anlatmak ve ya
de hafızaya kazıyıp kaleme dökmek mümkün değildir. Onun insanların iç dünyasını
tarayabilmesi, doğru teşhis koyması, onun mucizevi. Herhangi bir ilaç kullanmadan
tedavi etmesine kuşkuyla yaklaşanlar olursa, bu sadece o insanın kendi varlığına bile
inanmaması gibi bir şeydir.
İnsanın Allah`a karşı inancının olmaması onun hayata, görünmez güçlere, yer
ve gökyüzünü yaratıp, tüm insanlığı yönetmesine inanmamak demektir. Bu
insanlarda Allah`a ve dünyaya karşı bakış açısının tezahürüdür. Allah`ın tüm kulları
O`nun kuşkusuz olarak varolduğunu biliyorlar. İnsan hayatta başardığı tüm şeyleri
O`nun izni ile kazanıyor.
İnsanın hayatta bulduğu, kurduğu her şeyi Allah`ın izniyle yapıyor. Allah-u
Teala herbir kuluna yön, güç, yetenek vererek herkesi farklı yönde insanlığın
gelişimine yöneltir.
İnsan inancı sayesinde tüm dünyayı keşif eetiği halde inancının olmaması
nedeniyle hiçbir şeyi elde edemiyor. Elimizin ulaşamadığı, araştırılmamış her ne
varsa o bize mucize gibi gözüküyor.
Büyük Yaradan bize mucize gibi görünen her şeyi hikmeti ve kudreti sayesinde
bize anlatmaya çalışmıştır. Bu da yetenekli insanlar sayesinde bizlere lütfedilir.
Zarife hanım böyle insanlardan biridir.
Hansı ki, onun aracılığıyla
ulaşamadığımız, algılamakta zorluk çektiğimiz şeyleri anlayabilek.
Uzun yıllar pes etmeden çalışarak modern bilimin zivesine kadar yücelmiş
Zarife hanımın yaptıklarını iyice incelersek ve onu açıklamakta zorluk çekiyorsak
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demekki Allah kendi kudretini, yüceliğini bir kez daha bizlere göstermeye çalışıyor
ve diyor:` Şüpsizki ben varım. Tercih ettiğim, yarattığım kuluma istediğim seviyeyi
lütf ede bilirim`.
Tarihi araştırarsak, belli dönemlerde sıradışı yeteneğe sahip insanların var
olduğunu görebiliriz. Nostradamus, Vanga, Lyu İn, Juna ve diğerleri buna örnektir.
Unutmayalım ki, Allahu Teala tüm zamanlarda olağanüstü yeteneğe sahip
insanları yaratmış ve onların ilginç, sıradışı insanları yaratmış ve onların ilginç,
olağanüstü sırların sıradan kişiler tarafından araştırılmasına izin vermemiştir.
Allah`ın tercih ettiği peygamberleri dışında olgunluk zirvesine ulaşan bazı insanları
da yaratmıştır ve onlardan biri de secte ettiğimiz, hakkında bazı mucizelerini kaleme
almak istediğimiz, sıradışı yeteneğe sahip olması hakkında halkı bilgilendirmek
istediğimiz Zarife hanımdır. Gözlerindeki gizemli bir dünya, ellerindeki şifa
ocağının alevi, tatlı diliyle dertlere ilaç olması, tükürüğü ile sağalmaz yaraları
iyileştirmesi, merhem sürerek dertleri yok etmesi, kendi yeteneği, mukaddes nefesi
ile hastaları tekrar hayata bağlaması, tüm bunlar gizemli bir dünyanın ışığından
yoğrulmak demek değil mi?
Zarife hanım `ruhsat` olmadan hiçbir şeyi söylemez, tedavi edemez. Bu Zarife
hanımın mucizelerinin ilahi gücüyle, varlığıyla bağlı olduğunun kanıtı değil mi?.
Zarife hanımın düşünce ve hayal dünyasında iki hayat vardır. Yüce manevi
hayat ve insanların yaşadığı sıradan hayat. Tam 41 yıldır bu büyüleyici kadın
sıradışı mucizeleri ile insanlara mutluluk veriyor. On yıllarca okul masası arkasında
eğitim alan, ilmi ünvanını kazanarak halkına hizmette bulunan bilim adamının
yıllarca gösterdiği hizmeti bu kadın ondan daha güzel, kısa sürede yerine
getiriyor. Nednei şuki Allah-u Teala Zarife hanıma daha yüksek, sıradışı yetenek ve
güç lütfetmiştir. O, hastaları tedavi ederken sıradışı dünyaya gidiyor ve Allah`tan
yardım istiyor.
O, gök cisimerini hayranlıka izlerken sanki birileri ile gizlice konuşur, ona
danışır. Doğayı çok sever ve sanki gül-çicekle nefes alıyor. İnce, güzel kokulu
gülleri çok seviyor.
Hastaları kabul ederken
onların söğlemek isteyipte söğleyemediklerini
yüzlerine karşı söğler ve doğru önerilerde bulunur. Duygusal, rehimli ve hayalcıdır.
O, mumin, pak, temiz insanları daha çok sever ve onların tedavi süreci hızlıca
tamamlanır, istekleri daha çabuk yerine gelir. Onun yegane amacı kendi yardımıyla
ve Allah`ın kudretine güvenerek insanlara şifa dağıtmaktır.
Seyitler soyundan, ataların ilahi yetenek mirasına sahip çıkan Zarife hanım
kutsal soyağacının bugünkü devamçısı, temsilcisidir.
Biz, kadın insanlığın en zarif varlığıdır diyoruz. O, kadın gibi zarif, ince,
teravetli, bir insan olarak eşsiz, anne gibi duygusal, sevecen, evlat gibi dalgındır.
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İnsanların sağlığı için çok şeyler yapmıştır. O, insanların mutluluğu için kendinden
ödünç vermiştir.
Anneler dünyadan göçüb gitseler bile evladının kalbinde her zaman yaşıyor.
Annesi Bilgeyis sonsuz dünyaya gitse de Zarife hanım her zaman onu
düşünüyor. Onun önerilerini, kelimelerini sıksık anımsıyor, kendinde güç buluyor.
Bazen annesi hayalen gözlerinin önüne geliyor.
Zarife hanım herkese karşı ateşli, dikaktli, sevecen ve mihribandır. Yalan
konuşmayı sevmiyor.
O, hastayı tatlı dille konuşturur ve sanki onun tedavi sürecinin temelini
koyuyor. Allah`ın yardımıyla hastanı iyileştiriyor. Nefesi kutsaldır. Nefesi ile suyu
üfürür, sanki ondan ilaç hazırlayarak şifalı işini yerine getiriyor. Tükürüğü ile de ağır
yaraları iyileştiriyor.
O, Allah`ın ona lütf ettiği şifa merhametini de temiz bir şekilde yerine getiriyor.
Yanına gelen hastalar bile temiz ve pak olmalılar, durum böyle olursa hastaları rahat
şekilde kabul eder.
Onun mucizelerinden daha bir örnek:
Neftçala`da 30 yıldan çok paramedik (sağlık görevlisi) görevinde çalışmış İman
oğlu Zakir Hüseynov uzun süre beyin spazmı ve tümör hastasıydı. Kimse derdine
çare bulamıyordu. Bir gün beklenmedik anda gazetede Zarife hanıma ilgili
yayınalnmış makaleyi okumuş ve kurtarıcısını bulduğunu güman ederek 22.03.2002
tarihinde ona başvuruyor. Zarife hanım hastayı muayene ettikten sonra hastalığının
beyin spazmı olduğunu ve tedavinin doğru uygulanmadığını söğleyerek yardım
edeceğini bildirmişti. Zakir Bey`i 3-4 gün tedavi etmiştir. Ama tedavi sürecinin zor
olacağını, dilinin kısa süreye şişme ihtimalinin ola bileceğini de önceden belirtmiş,
doktora başvurarsa ameliyat olunacağı konusunda da sıkı uyarmıştı ve şöyle demiştir:
Eğer ağrıların şiddetli olursa yanıma gel!. Gerçekten söylediği gibi Zakir Bey`in dili
ağzında şişmiş, ama buna rağmen doktora başvurmamıştır. Bir süre sonra dilinin
altındaki tümör eriyip taş şekline dönüşmüş ve küçük kitle halinde kaybolmuştu.
Zakur Bey sözkonusu taşı eksponat gibi cam bir kabın içerisine koymuş ve Zarife
hanıma götürmüştü. Bu taş cam şişede Zarife hanımın çalışma odasında diğer
hastalara ait böbrek ve safra kesesi taşlarının da bulunduğu yerde saklanılır. Böylece,
Zakir Bey hastalığından kurtularak eski sağlığına kavuşmuştur.
Zarife hanımın gizemli ve büyüleyici bir dünyası vardır. Buna örnek olarak
Moskova`da Bireşik Miletler Topluluğu`nun Uluslararası Üniversitesi tarafından
verilecek Juna Uluslararası Akademi Dipomasını alabilmek için düzenlenmiş sınav
zamanı onun elektrik cereyanına bağlanmasıdır. Cereyan dirseğine kadar gitmiş
ve daha sonra durmuştu. Bunun tek açıklaması Allah ve görünmeyen güçler
tarafından korunmasıdır. Jüri üyeleri onun bu yeteneğini hayranlıkla izlemiş ve
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Zarife hanım Tıp biliminin tüm alanlarının bilicisi diplomasını almaya hak
kazanmıştır. Bu diploma şuana kadar hiç kimseye verilmemiştir.
Bu an Meşedi Ağamir dedenin kelimeleri aklıma geliyor: `Zarife hanımın
yeteneğine, gücüne inanmayana lanet olsun!.
Zarife hanım tıp dünaysında eşsiz bir varlıktır, o, halkımızın
değerli
servetidir, halkı ile gurur duyar ve ona hizmet ediyor. Hangi ülkeye çağırılırsa
çağırılsın, orada kendi gücünü, Allah`ın lütfettiği tıp biliminin fenomeni olduğunu
kanıtlayarak vatanına geri dönüyor. Bu aralar Zarife hanım yine ABD`ye davet
almıştır. Bu eşsiz insana sağlıklı yaşam ve başarılar diliyoruz.

Farklı hastaların anlattıklarından

RÜYALAR GERÇEK OLUYOR, İNANIN.
1990 yılının Mayıs ayında evlilik yaptım, fakat çocuğum yoktu. İlk defa Salyan`da Kadın
Hastalıkları ve Doğum uzmanına başvurdum ve bana herhangi bir sorunumun olmadığını,
sorunun eşimden kaynaklandığı, yani eşim Gurban Nuriyev`de oran yetersizliğinin olduğunu ve
ameliyat olunmanın önemli olduğunu söğledi.
Eşim bir süre tedavi olundu, ama acılara daha fazla dayanamadığı için tedaviyi durdurdu.
Bir süre sonra Bakü Cumhuriyet Hastanesi`ne başvurduk. Orada da bize aynı teşhis konuldu.
Eşim iğnelerin acısına dayanamadı ve tedaviden vazgeçti.
Artık tüm umutlarımı kaybetmişti, kayın biraderimin yeni doğmuş oğlunu evlat edindik. Hayat
kendi akışıyla devam ediyordu. Birgün köyümüzde yaşayan arkadaşım bana Seyit Zarife`yi ziyaret
etmemi önerdi. Mart ayında Bakü`ye geldim. Martın 2.günü-Aşure günü, henüz köydeyken dilek
tuttum: `Allah`ım diyorlarki bu gün dilek tutanların dilekleri gerçek oluyormuş. Allah`ım bana bir
umut ışığı, bir mucizeye tanık et beni`. O gece ilginç bir rüya gördüm. Rüyamda insanlar toplu
halde yol gidiyorlar. Onların nereye gittiklerini sorduğumda –Allah`ın evi olan Kabe`ye gittiklerini
dediler. Ben de onlara katıldım. Ziyaret yerine vardığımız sırada orada birkaç tane kabir gördüm.
Amma kenarda tek bir kabir vardı. Mezarın imamlardan birinin olduğunu dediler. Kabri
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kucaklayarak ağlamaya başladım. Aniden kabir insana dönüştü. O, siyah sakallı, güzel yüzlü biri
idi. Çevresindekilerin onun imam olduğunu ve zevvarlardan birinin derdini soracağını söğlediler.
Bu kişi önce insanlara, daha sonra yüzüne bakarak şöyle sordu:
-Derdin ne?
13 yıldır çocuğumun olmadığı anlattım. Cevabı şöyle oldu:` Endişelenme, doktorumuz var,
söğleriz, seni muayene eder. İmam birine seslendi. Ucaboylu, beyaz giysili, aydın yüzlü, güneş
gibi ışık saçan bir kadın geldi. Kadına ismini sordum. Oysa cevabında `İsmim Zarife`dir` dedi. bana
hiç bir şey sormadan `Derdinin ne olduğunu biliyorum, korkmana gerek yok, her şey iyi olacak`
dedi ve yok oldu. İkinci dönüşünde kucağında küçük bir kız çocuğu vardı ve bana uzatarak dedi:
`Bunu tut` dedi. Kız çocuğunu bağrıma bastım.
Bu rüyadan sonra eşimle beraber Zarife hanıma gittik. Zarife hanım eşimin sağlıklı olduğunu,
kadınlık organımda-çok miktarda ilaç içdiyim için sorunlar ortaya çıktığını anlattı. Beni tedavi etti.
Bir süre sonra gebe kaldım, şimdi güzel bir kız çocuğum var. Rüyamda gördüğüm Zarife hanım
gerçekten bana güzel bir kız çocuğu lütfetti. Rüyalar her zaman baş verecekleri önceden haber
verir ve bizi gereken tarafa yönlendiriyor. Aynen benim gibi.
Nuriyeva Y.T

MUCİZEVİ KADIN, İLAHİ GÜÇ
28 Mart 2006 yılında Bakü 5 Nolu Doğum Evinde oğlumuz Orhan doğdu. Doğum sırasında
herhangi bir sorun yaşamadık. Çocuğun ağırlığı 3.7 kg, boyu 52 cm. 13 yıl sonra ailemizde yaşanan
bu olay bizi aşırı derecede sevindirdi. Özellikle 17 yaşlı Türkan, 13 yaşlı Seadet ve herkesten daha
çok bize mutluluk verebilmek amacıyla 39 yaşına ağır ameliyat sonrası Orhan`ın dünyaya
gelmesi için kendi hayatını %100 risk altına atan eşim Ülviye`nin sevinci sonsuzdu. Benim için
45 yaşımda Allah tarafından bana bundan daha büyük armağan olamazdı.
Malesef, doğumdan bir gün sonra Mart ayının 30. günü bir telefon zengi her şeyi mahv etti.
Telefonda eşim bana doktorlar kontrol sırasında çocuğun kalbinde hoş olmayan sesler olduğunu
tespit ettiler. Çabuk gel, bizi Merkez Çocuk Klinik Hastanesi`ne
sevkediyorlar. Bunu
söğHastaneye gittim. Bunları derken hıçkırıklar içinde ağlayışı beni dehşete düşürdüğü halde
mümkün olduğunca sabırlı davranmasını rica ettim. Yarım saat sonra onları Merkez Çocuk Klinik
Hastanesi`ne ulaştırdım. Sonraki teşhis bizi daha da üzdü. Kliniğin Yoğun Bakım Bölümü Kalp
Hastalıkları Uzmanı bizi odasına çağırdı ve bir sigara yaktıktan sonra sabırlı ve sağduyulu
olmamızı, çocuğun durumunun çok ağır olduğunu söğledi. Kalbin mideler arası duvarında 4 mm
hacminde oval bir delik ve bunun dışında da `Tetrada` isimli kusur vardır. Şuan tedavi olmalıdır.
Ama çocuğa yardım edeceğimize garanti vermiyoruz.
10 günlük tedavi sonrası çocuğu kardiyocerrahi uzmanı, Prof. Ali doktorun katılımıyla
Rengli Doppler uygulandı ve kalbinde kusur olduğu saptandı. Ali doktor tedaviyi ilaçlarla
sürdürmeyi durdurup ev ortamında anne sütü ve temiz havanın çocuğa daha faydalı olcağını önerdi
ve bizi taburcu ettiler. 1 ay sonra çocukta yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kusma, mide va
karın bölgesindeki ağrılar sonucu çocuğun durumu kötüydü. Biz tekrar Merkez Çocuk Klinik
Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü`ne yattık. Çeşitli ilaçlar, sistemler çocuğu daha da zayıflattı. Bu
durumları önce çocuğun kalbindeki sorunlardan kaynaklandığı dediler. Daha sonra çocuğu
tamamen aç bırakmak, demir tozu ve tebeşir yedirerek 1 gün də 2 kez, ertesi gün 4 kez röntgen
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yaptılar. Ertesi sabah Plerastonez tanısı (Mide-bağırsak tıkanıklığı) konuldu. Kliniğin bölüm
başkanı Çocuk cerrahi uzmanının davet etti ve çocuğu tekrar muayene etmesini istedi. Cerrahi
uzmanı iki kez kontrol edildikten sonra dedi: `Eğer 2 gün içinde cerrahi ameliyat olunmazsa onu
kurtaramayız. Bu zaman ona sordum:
`Sayın doktor, Çocuğa kalbindeki sorunla ilgili olarak hangi Anestezi uzmanı ameliyat için
narkoz verebilir?. Garanti var mı?.
Garantnin olmadığı söğledi. Bu zaman tüm umudumu kayb ettim. Yoğan Bakım Bölümüne
gittim ve durumu eşime anlattım. Karar almak zorundaydık. Bir kaç dakikasına anlaşılmaz bir
durumda kaldık. Bir haftadan fazlaydı ki, çocuğumuz aç kalmıştı, ağırlığı 1,5 kg olmuştu. Böyle
korkunç bir manzarayı düşünmek bile acıydı. Sanki birileri bizi hipnoz etmişti. Bebeğim eşimin
kucağında
ölümle yüzyüze kalmıştı. Ben eşimin gözyaşlarını gördükce
üzülüyordum.
Hemşireler ve hasta çocukların velileri arasında bizi tanıyanlar çocuğumuza umutsuz gözlerle
bakarak `Allah yardımcınız olsun` diyordular. Gerçekten Allah`tan başka kimse bize yardım
edemezdi.
Aniden eşim göz yaşları içinde bana sordu:` Acaba, Seyit Zarife hanım Bakü`de mi?.
Sanki uykudan uyandım. Çabuk not defterimi açtım ve Zarife hanımın telefonunu aradım.
Desteğin arkasındaki mihriban bir ses bu gerginliğin üzerine sanki su serpti. Durumu öğrendikten
sonra çocuğu getirin dedi. Çocuğu hastaneden direk Zarife hanıma götürdük. Sırada çok insan
olmasına rağmen Zarife hanım bizi hemen içeri aldı. Çocuğun durumu kötüydü. Zarife hanım
karanlık ortamda çocuğu birkaç dakika muayene ettikten sonra o dakika tedavi etmeye başladı.
Daha sonra geç geldiğimizi, çocuğa gereksiz mudahelelerin yapıldığını dedi. Ama teşhis doğru
konulmuş. Ben, bir kez daha Zarife hanımın mucizesinin şahidi oldum. Bir günde 4 kez röntgen
cihazının taramadığı şeyi Zarife hanım biraç dakika içinde gördü. Çocuğun bağırsaklarında
düğünlenip kalmış şeyleri, kaç adet olduğunu söğledi ve ve o günden başlayarak çocuğun kendini
iyi hissetmesi için çay dikeni (Yalancı iğde) yağından kullanmamızı, ama önlem almak açısından
hergün gelmemizi önerdi. Eve geldik, Orhan`ın her snaiye, her dakikia iyileştiğini görüyordk.
Zarife hanım çocuğa anne sütü dışında hiçbir şey vermemek konusunda bizi uyardı. Hatta
ağrıkesici ilaçlara bile izin vermedi. Artık 2.günden itibaren Orhan`ın her gün Zarife hanımın
masasının üzerine yatırılarken gülmeye başladığını görüyorduk. Önce 10 gün devamlı, sonra 3
günden bir, daha sonra haftada bir, 10 günden bir yani- bu grafik ile tedavi toplam 3 ay sürdü. Her
hafta Zarife hanımın aydın bakışları, şifalı nefesi ve elleri sadece Orhan`ın değil, bizim de
hayatımıza tekrar sevinç, inanç duygusu yaşattı.
İlk tanışmamızdan 10 yıl geçiyor. O zaman eşimin böbreklerinde ve karın bölgesinde
sorunlar ortaya çıkmıştı. Rusya`nın Sank Peterburg, Ukrayna`nın Lugansk şehirlerinde ve
Azerbaycan-Bakü Merkez Üroloji Kliniği`nde bile çocuğun teşhisi konulmuştur. Cerrahi işlem o
dönemlerde de kaçınılmaz idi. Sağ böbrekte güçlü sarkma, solda pleonifrit, karın bölgesinde kisdafibrom saptanmıştır, bu durumda ise operasyon tehlikeliydi. O sırada tüm işlemleri tamalayarak
cerrahi ameliyata hazırlanıyorduk. Ameliyata toplam 2 gün kala komşumla beraber Zarife hanımın
yanına gittik. Karanlık bir ortamda büyük tıp aygıtlarının bile birkaç güne koydukları teşhisi
onun birkaç saniye içinde belirlemesi doğrusu bizi bir hayli şaşırttı. Eşimi başarılı bir şekilde
tedavi ederek bizi cerrahi ameliyattan kurtaran bu mucizevi kadının Allah`tan ona verilmiş
yeteneğe sahip olmasına bizde hiçbir kuşku bırakmadı.
Artık Orhan`ımız büyüyor. Allah`a çok şükürler olsunki midesinde hiçbir sorun yoktur. Biz
tüm ailemizle birlikte hayatımızın geri kalanını Büyük Allah'ımıza ve O`nun halkımıza bahşettiği
kutsal insan olan Zerife hanıma emanet ettik.
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İldırım Ahundov
Bakü, 7.mkr, 1.Sok, Mah.3126, D.5

AĞRISIZ ACISIZ HAYATIM İÇİN ZARİFE HANIMA BORÇLUYUM
2006 yılının Mayıs ayında kendimi kötü ihss etmeye başladım. Başımda keskin ağrılar vardı.
Ağrılar giderek artmaktaydı. 2007 yılının Mayıs ayına kadar birkaç doktorlara gittim. Sonuç
negatif. Tedavi olunmama rağmen ağrılarım dinmek bilmiyordu. Nasreddin Tusi Kliniğine
başvurdum. Tomografi uyguladıktan sonra Skleroz teşhisi konuldu ve tedavi süreci başlatıldı.
Tam bir yıl doktorların uyguladıkları tedaviyi gördüm, ama yine iyileşme ihtimali yokdu. Tüm
umudumu kayb ettim. 2009 yılında Lerik İlçesine gittim. Meclislerin birinde Zarife hanım ile ilgili
anlatılanları duydum. Onun iyileştirdiği insanlar hakkında konuşanlardan adersini aldım. Bakü`ye
döner-dönmez Zarife hanıma gititm. Onu tanımayanlar belki de yıllarca beni rahatsız eden
hastalığı 3 gün içinde iyileştirmesine inanamayacaklar. Amam bu bir gerçektir. Üç yıl
gezmediğim hastane, başvurmadığım hekim kalmadı. Bugün ağrısız acısız hayatım için ben,
Zarife hanıma, onun şifalı ellerine borçluyum. Tanrı onu korusun.

Musa oğlu Şirvan Dövletov
Bina Kas, Sütcülük Zavodu sakini

TANRI ONU BİZİM HALKIMIZA LÜTFETMİŞTİR
Herkesin kendi kaderi vardır. Bugün Zerife hanımı tanımak da alın yazımızın bir parçasıdır
desem, yanılmam. Bunu anlatmakta amacım şudur: Bakü`de yaşamama rağmen Zarife hanımı
tanamamak, yıllarca doktora gidip derdine çare aramak, hatta BDB`nin Rostov şehrinde tedavi
olunduktan sonra geri dönmek- bunların hepsi kader değil mi?.
Birgün Zarife hanım ile ilgili bazı şeyler duydum ve yanına gittim. Fibrom hastalığından
muzdarip idim. Uzun yıllardır bu hastalık bana zarar veriyordu, ameliyat olunmaktansa
korkuyordum. Zarife hanımla tanıştığım gün hayatıma sanki yeni bir gün doğdu. Tedavi gördüm.
Üç gün sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Sonra safra kesemdeki taşı hiçbir ağrım olmadan
tedavi edip yoketti. Şimdi ise eşim böbreklerinden tedavi görmektedir. Kronik nezle ve taştan acı
çekiyordu. Şuan kendini iyi hissediyor. Artık kaç yıldır aile üyelerimiz herhangi bir doktora
başvurmuyor. Çünkü, Zarife hsnımın şifalı elleri var olduğu kadar, biz dünyanın mutlu kullarıyız.
Allah onu halkımıza lütfetmiştir.
İbrahim kızı Fazile Asgerova
Zabrat Kas, Apt.3, D.8

BİZİM UMUT VE GÜVEN YERİMİZ
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Zarife hanım uzun yıllardır ailemizin bazı üyelerini tedavi etmiştir. Babam midesinde yara
vardı, annem ise mide bağırsak hastasıydı. Zarife hanım babam ile annemi iyileştirmiştir. Bir süre
sonra benimde midemde keskin ağrılar oluşmaya başladı. Zarife hanım beni de tedavi etti ve
iyileştirdi. Köken sefalı, güzel Laçın`lıyım. Buna rağmen Ağcabedi`de yaşıyoruz. Yolun uzak
olmasına rağmen tüm ağrı acılarımız için Bakü`ye, Zarife hanımın yanına geliyorduk. Son
gelişimin nedeni kızım Sevinç ile ilgiliydi. Sevinç`in hastalığı kemik boşluğu ve sinir hastalığıydı.
Şuan tedavisi bitmiş ve Sevinç kendini iyi hissediyor. Biz umut ve güvenimizi onun kutsal
mekanında, şifalı elinde görüyoruz. Tanrı bu meleksi kadını bize çok görmesin.
Ruhiyye Rüstemova
Ağcabedi

ŞİFA SADECE ONUN ELİNDEDİR
Elli dokuz yaşındayım. Henüz Gence`de olarken Zarife hanımla tanıştık. Uzun yıllardır aile
üyelerimiz tüm hastalıklara göre ona başvuruyor. Onu tanıdığımız günden yıllar geçmesine rağmen
bir kez bile olsa doktora gitmedik. Mucizelerine o kadar şahit oldukki hangisini anlatıyım ki?.
Mucizelerinin sayısı sonsuzdur. Her hastalandığımızda onu yanına gidiyoruz. Şuan kalp
yetmezliği ve sinir sistemimi tedavi ediyor. Bu gün son günümdür, artık iyiyim. Tedavi ettiği tüm
hastalar ona sonsuz teşekkürlerini iletiyorlar. Ailemizde 10 çocuğuz, kızkareşlerim, erkek
kardeşlerim ve her kesinde kendi aile üyeleri sadece Zarife hanıma başvuruyorlar. Çünkü şifaları
sadece onun elindedir.
Şafige Aliyeva
Binegedi İlçesi, Mehmet Emin Resulzade Kas,
H.Ağamalıyev Sok, Apt.10, D.12

ZARİFE HANIMA SIĞINDIM
Zarife hanımla on beş, on altı yıl bundan önce tanıştık. Zarife hanımı Lenkeran`a misafir
olarak davet etmişlerdi. Annem Zarife hanımla görüştüğü sırada ona kardeşimin hastalığını
anlatmıştı. Zarife hanım kardeşimi muayene ettiği sırada kalp yetmezliği sorunu olduğunu belirtti.
Onu tedavi ederek iyileştirdi. Böylece, ailemize mutluluk getirdi. O, şifalı elleriyle lokmanların
lokmanı, tabiplerin tabibidir. Bu özel yeteneğe sahip insanı Allah yeryüzüne, insanlara şifa
dağıtmak için lütfetmiştir. Şuan guatr hastasıyım. Tedavi olunmak için yine Zarife hanıma
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sığınıyorum. Kesinlik söyleyebilirim ki, tüm dertlerin ilacı onun elindedir ve bu mucizelerin nedeni
ise onun nefesidir.

ŞİFA BULDUM
10 yılı aşkın bir süredir, ailemiz Zerife hanımı tanıyor. İlk kez teyzem oğlunu tedavi etti. O,
felç olmuştur. Onu Zarife hanımın yanına kucağımızda getirmeyimize rağmen, Zarife hanımın
tedavisinden sonra hem yürüdü hem de kendini kontrol etmeğe başladı. Bunun imkansız olduğunu
belirten doktorlar bu olayı mucize olarak karşıladılar. Benimde böbreğimde taş bulunmuştur.
Doktorların tedavilerine rağmen sonuç negatif idi. Zarife hanımın adresinden taşınması nedeniyle
tekrar doktorlara gitmek zorunda kaldım. Sonunda kızkardeşimin yardımıyla Zarife hanımın yeni
adresini buldum. Röntgen yaptıktan sonra teşhis konuldu. Böbreklerimdeki taşların bir araya
gelerek tek taş ahline dönüştüğünü söğledi. İki kür tedavi sonrası taşlar dağılarak yok oldu.
Tamamen iyileştim. Altı ay sonra keskin ağrılarım oluştu, idrarımdan kan geliyordu. USM yaptım,
idrar kesemde tümör hastalığı saptandı. Eve döndüm. Aileme, çocuklarıma durumu bildirdim.
Kardeşimin ısrarı üzerine Merkez Klinik Hastanesi`ne götürdüler. Muayene sırasında tümörün
daha da büyüdüğü ve malign tümörün tedavisinin mümkün olmadığını herkes iyi biliyor. Eşim,
`Zarife hanıma gidelim` dedi. Ben, kesin kararımı aldım, sadece ve sadece Zarife hanım dedim.
Tedavi uzun çekti ve nihayet bitti. Tedavi sonucu şifa buldum ve hala hayattayım. Şimdi onu
ziyarete gelmişim.
Adalet Caferov
Ağdam zorunlu göçmeni
Binegedi İlçesi, Dernegül Kas
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğrenci Yurdunda geçici olarak ikamet ediyor.

SON UMUTLARLA ONUN YANINA GELDİM
İş yerinde kendimi iyi hissetmemeye başladım, eve döndükten sonra durumum daha da
kötüleşti. Eşim ambülans çağırdı, beni 4 nolu Klinik Hastaneye kaldırdılar. Muayene olunduktan
hemen sonra Yoğun Bakıma alındım. Bir ay yoğun bakımda kaldım. Deyilenlere göre durumum o
kadar kötü olmuş ki, hatta kendimde olmamışım. Beni Tusi Hastanesi`ne götürmüşler. Muayene
olunduktan ve röntgen tomografisi sonrası doktorlar başımda tümör olduğunu belirtmişler. Tüm
umudumuzu kaybettik. Giderek durumum daha da ağırlaşıyordu. Ailemin gözüyaşlı kalması beni
daha da üzüyordu. Tüm hastalıklara çare bulan Zarife hanım hakkında bazı şeyler duydum. Son
umut yeri olarak ona gittim. Muayene ettikten sonra beni iyileştireceğine söz verdi ve sözünü tuttu.
Ben tamamen iyileştim, ailemin gözyaşları dindi. Ben ve ailemiz hayatımın sonuna kadar Zarife
hanıma duaçıyız.
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Cihangir Ağayev

ZARİFE HANIM YERYÜZÜNÜN KORUYUCUSUDUR
Kızım Nüşabe Fetullayeva evlendi. Uzun yıllar geçmesine rağmen bir türlü anne olamıyordu.
Ömür Kliniğinde uzun süre tedavi olundu, fakat sonuç yoktu. Onu Zarife hanımın yanına getirdim.
Kızım o ayda gebe kaldı. Bir süre sonra oğlum askeri görevini tamamladı ve eve geri döndü. O,
askeri hizmette iken soğuk almış, sarılık hastalığına yakalanmıştır. Eve döndükten sonra onu da
Zarife hanımın yanına götürdüm. Karaciğerinde tümör olduğunu belirtti. Geceler ağrılardan
uyuyamıyordu. Zarife hanıma gittiğimiz gün artık gece rahatca uyudu. Böğlece, tedavi üç gün
sürdü. Allah`a şükürler olsun ki, şuan kendini iyi hissediyor. Zarife hanım yeryüzünün
koruyucusudur.
Gızılgül Maharramova
Sabunçu İlçesi, Efendiyev Sok No 27

ONU TANIYANLAR DOKTORLARA GİTMİYORLAR
10 yıldan aşkın bir süredir Zarife hanımı ailece tanıyoruz. Tüm yakınlarımız hastalandıkları
sırada Zarife hanıma başvuruyorlar. Bugün oğlumu tedavi için getirdim. Biz henüz
Amerika`dayken boynunda lenf nodu oluştu. Doktorlara gittiğimiz zaman onlar `Üç ay sürecinde
olgu büyüyerse, getirin` dediler. Biz Azerbaycan`a döneceğimiz için tekrar doktora gitmedik.
Bakü`ye döndüğümüz sırada yapacağım ilk şey zaman kayb etmeden Zarife hanıma gitmek oldu.
Oğlum tedavi olundu ve şimdi kendini iyi hissediyor. Bugün kontrole geldik. Görümcemin 6 yıl
çocuğu olmadı. Altı yıl sonra bir çocuğu oldu ve çocuk sadece üç gün yaşadı. İkinci gebelik
dönemi tamamlanmadan çocuk anne rahminde ölmüştür. Kandaki mikrobun miktarı yüksek
olduğundan dolayı doktorlar çocuğun yaşayamayacağını belirtmişler. Zarife hanım tedavi ettikten
sonra şuan dört yaşında bir kız çocuğu vardır. Onu tanıyanlar doktorlara gitmiyorlar.
Vüsale Novruzova
Sumgayıt, 10. Mkr, Ap. 5, D. 12
ONA MİNNETTARIM
Anne-babam Rusya`nın Şevçenko şehrinde yaşadıkları için ben Şevçenko doğumluyum. Bir
yaş altı aylık iken ağrılara dayanamayıp ağlamağa başlamışım. Anne-babam beni doktora
götürmüşler. Muayene sonra sağ yumurtalığımda (over) kist olduğu saptanmıştır. Yıllar, aylar
geçiyor ve biz vatana geri dönüyoruz. Evlilik sırasında muayene için doktora gittim. Doktor sağ
yumurtalığımın olmadığını belirtti ve evlendikten hemen sonra acilen doktora baş vurmamı önerdi.
Evlendikten iki ay sonra doktorun önerisini göz önünde bulundurarak Sumgayıt 3 Nolu Kadın
Hastalıkları Ve Doğum Danışmanlığı`na başvurdum. Doktor yumurtalığın olmadığı borunun
yıkanmasının gerektiğini belirtti. Bununda herhangi bir sonucu olmamasından dolayı ben Zarife
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hanıma gittim. Bir kür tedavi aldım ve aynı ay gebe kaldım. Şimdi gebeliğimin altıncı ayındayım.
Ayda bir defa kontrole gidiyorum. Ona minnettarım.
Turane Abbasova
Sumgayıt, 9.mkr, Apt. 11/17, D.54

UMUDUNU KAYBEDEN İNSANLARA UMUT VERİYOR
On iki yıl idiki, evliydim. Çocuğum yoktu. Ülkemizde, hatta Bağımsız
Devletler
Topluluğu`nun birçok şehirlerinde tedavi olundum. Fakat, bu tedavilerin hiç biri iyi
sonuçlanmadı. Artık umudumu kaybetmiştim. Kızkardeşim Zarife hanım hakkında duymuş ve
adresini bana verdi. Zarife hanıma gittim. O, beni muayene etti ve üç gün tedavi olundum. Bir
ayın tamamında tekrar kontole geldim. Böğlece, anne olmanın zevkini tattım ve gebeliğimi güzel
duygular içinde tamamladım. Aralık ayının 19. günü Zarife hanımın doğum günü, ben çocuğumu
doğurdum. Gökte Allah, yeryüzünde ise Zarife hanımın yardımıyla şimdi oğlum Ali bir yaşında.
Onun şifalı elleri umudunu kaybeden insanlara umut veriyor.
Gönçegül Rehimova, 36 yaş
Şamahı, Göyler Köyü

YAŞAMAK SEVGİSİ VE SEVİNCİ BENİ HAYATA BAĞLADI
Birgün nezle oldum. Birkaç gün öksürüyordum. Merkez Kliniğe gittim. Dokor muayene
ettikten sonra citti sorun olmadığını belirtti. Tomografi sonucu pozitivdi. Ama, doktor
karaciğerimde doğuştan eğrilik olduğundan dolayı gölge saptanmıştır. Başka bir doktora giseniz
belki size citti sorunlarınızın olduğunu söğleyecekir, fakat sizde hiçbir şey yokur. Bunun üzerinden
birkaç ay geçti. Birgün gördüğüm rüya beni endişelendirdiği için Tusi Hastanesine gittim.
Doktorlar bende 2 aded 8 ml tümör ve ayrıca karaciğerimde de tümör olduğunu belirttiler. Milli
Onkoloji Hastanesine başvurdum ve orada da bana konulmuş teşhisi onayladılar. Bana kimyaterapi
uygulanmasını önerdiler. Tümöre karşı kimyaterapi uyguladılar. Karaciğerimde olan tümöri ise
Gümrük Hastanesinde belirli yöntemlerle kimyaterapi yaptılar. Hayatıma tamamen küsmüştüm.
Komşum bana Zarife hanımdan bahsetti ve beni onun yanına götürdü. Zarife hanım beni muayene
ettikten sonra sinirlendi. Ben hastalığımla ilgili ona herhangi bir şey anlatmadığım halde
hastalığımın yanlış tedavi olunduğunu belirtti. Herhangi bir tümör olmadığı takdirde bana
kimyaterapi uygulandığı için öfkelendi. Kendi tedavi yöntemini uyguladı. Yaşama sevgisi ve
sevinci beni hayata bağladı. Tanrı onu bizlere çok görmesin. Göğüs tümörlerini tedavi etdiren
birçok kadın hastalarla görüştüm, Zarife hanımın sayesinde onlarda tamamen iyileşerek
hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Onların her biri Zarife hanıma minnettarlar.
Tahire Mensimova
Lökbatan Kas, Şebiyev Sok 15/95, Apt.11, D.11
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MUCİZELERİNE ŞAHİDİM
Zarife hanım hakkında anlattıklarım ve kaleme aldıklarım onu tarif etmek için yeterli değildir.
Zarife hanım hakkında kitap yayınlanmıştır. Kızkardeşimin eşi bu kitabı bana getirdi. Kitabı
okudum, her gece ilginç rüya görüyordum. Annem hastalandığı için onu Gence`ye götürmek
istiyorduk. Zarife hanımın Bakü`de yaşadığını öğrendik. Bizim Zarife hanımla tanışmamızın
nedeni annemin hastalığı oldu. Zarife hanım artık uzun yıllardır ki, ailemizin bir üyesine
dönüşmüşür. Kızkardeşimin kız çocuğu doğduğunda ayağında kıkırdak olmadığı için çocuğun her
iki bacağına korse takmışlardı. Çocuğu Zarife hanıma götürdük. Zarife hanım çocuğun bacağındaki
korseyi çıkarıp attı. Çocuğun bacaklarını leğen taraftan elleri ile sıkı. Böğlece, çocuğun bacağı
iyileşti. Bu olaydan sonra daha bir mucizesine tanıklık ettik: kızkardeşimin 13 yaşlı oğlu yere
düşdüğü için kolunu kırmıştır. Doktorlar bu çocuğa da korse taktılar. Kızkardeşim çocuğu Zarife
hanıma götürdü. Zarife hanım çocuğu iyileştirdi. Şimdi de kızımı yanına getirmişim. Tedavi süresi
bitmiştir. Safra kesesinde de taş vardı. Şükürler olsun ki, onun şifalı elleri sayesinde taşlar
parçalanmıştır.
Zenfira Aliyeva
Binegedi İlçesi Resulzade Kas, Baksol 4/4

ŞAHİDİ BİZLERİZ
Kızkardeşim midesinden rahatsızdı. Birisi bize dedi ki, Mir Zarife hanım isimli mucizevi bir
kadın tüm dertlere çare buluyor. Elleri ile edavi ediyor. Arayan bulur demişler. Biz, Zarife
hanımın adresini bulduk. Midesi iyileşti ve şuana kadar herhangi bir organından şikayetci değildir.
Benim boğazımda boğulma belirtisi vardı. Birkaç doktora gittim. Guatr teşhisi konuldu. Zarife
hanıma gitmeye karar verdim ve bir gün kararımı uyguladım. Zarife hanım teşhis koyabilmesi için
beni muayene etti. O, hastalığımın guatr değil, tiroit bezi spazmı olduğunu belirtti. Üç gün tedavi
etti. Bugüne kadar boğazımda artık herhangi bir şikayetim yoktur. Şimdi sadece kontrole geldim.
Ben, sivil toplum örgütünün Göyçay Bölgesel Merkezi başkanıyım. Göyçay dahil olmak üzere
Ağdaş, Gabale, Ucar ve Zerdab İlçelerinde de bulunduğum sürecde insanlara Zarife hanımın
mucizeleri hakkında bilgi veriyordum. Binlerce kişi bahsi geçen bölgelerden Zarife hanıma
geliyor ve orada şifalarını buluyorlardı. Kızkardeşimin kızı Ayla`nı henüz küçükken komşunun
köpeği ısırmıştı. O günden sonra çocuk kekeleyerek konuşuyordu. Bu durum birkaç yıl sürdü.
Çocuğu Zarife hanıma götürdük. Zarife hanım Ayla`yı da iyileştirdi. Zarife hanım tüm ailemizi
hertürlü belalardan kurtarmıştı. Biz tüm bunların şahidiyiz. Biz, onu tanıyanlar olarak başkalarının
da onu tanımalarını, derlerine çare bulmalarını istiyoruz.Tanrı onu bize ve halkımıza çok
görmesin.
Genire Gasımzade
Göyçay
Üzeyir Hacıbeyov Sok 101
O, AİLEMİZE SEVİNÇ, MUTLULUK GETİRDİ
Biz, Zarife hanımla amcamın kızı Genire hanım sayesinde tanıştık. Zarife hanım onların tüm
aile fertlerini tedavi etmiş ve hepsi sağlığına kavuşmuşur. Bizim çocuğumuz olmuyordu. Belki de
bazıları yaşımızın geçtiğini, artık çocuk sahibi olamayacağımızı düşünüyordu. Yüzümüze karşı
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söğlemeseler bile biz bunu duyuyorduk. En son umut ölüyor diyorlar ve bizde umudumuzu
kaybetmedik. Genire hanımla beraber Zarife hanıma gittik. Eşimle Zarife hanımın odasına girdik.
Bana baktıktan sonra `Sende hiçbir şey yoktur, dışarıya çık ve bekle` dedi. Eşimi muayene ettikten
sonra onda fibrom ve kist olmasına rağmen tedavinin başarılı olacağını ve çocuk sahibi
olacağımızı belirtti. Eşim sadece bir defa tedavi gördü.` Daha gelmenize gerek yok, sizin güzel bir
kızınız olacak` dedi. Anlattığı gibi de oldu. Zarife hanımın mekanını terkettikten dokuz ay sonra
dünyaya göz açan kızım ailemize sevinç, mutluluk getirdi. Nergiz kızımız Zarife hanımın bize
hediyesi oldu. Şuan kızım üç yaşındadır. Bakü`ye geldiğimiz zaman bize bu mutluluğu lütfeden
Zarife hanımı ziyaret ediyoruz. Tanrı onu korusun. O, halkımızın, milletimizin koruyucu
meleğidir.
Nazim Gasımov, Firengiz Gasımova
Göyçay, Müşfig Sok, D.38

SÖĞLEDİĞİ GİBİ OLDU
2006 yılında keskin baş ağrılarım meydana geldi. Konşumuz beni Semaşko-şimdiki 1 Nolu
Klinik hastaneye götürdü. Doktor bana tedavi uyguladı. Birkaç gün ilaçları aldım. Tedavi
olunmağıma rağmen hiçbir şey bana yardım etmedi, ağrılar giderek artmaya başlamıştır. İlaçların
hiçbir etkisi yoktu. Ağrılar o kadar güçlenmiştir ki, kardeşim Şerif beni Cumhuriyet Nöroloji
Bölümüne götürdü. Orada muayene olunduktan sonra doktor beni Diyagnosik Merkezine sevketti.
Merkezdeki doktorlar da beni muayene ettikten sonra Nöroşirurji Hastanesine sevkettiler.
Tomografi sonrası profesör tomografi sonuçlarını inceleyerek `Başınızda tümör var, tümörün
içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sadece cerrahi ameliyat zamanı
alınacak analizin
cevabından sonra belli olacakır`. Garanti vermedikleri için ameliyatı reddettim. Eve döndüm, iki
ay geçti. Durumum giderek daha da kötüleşmeye başladı. Artık birkaç gündü bir yudum su bile
içemez oldum. Bir gün damadım bize geldi ve şöyle dedi: `Halamın kızı Zarife isimli bir kadının
yanında tedavi olundu. Tüm hastalar bile şifasını onda buluyorlar. Böğlece, beni Zarife hanımın
yanına götürdüler. Bizi kabul etti. İlk bakıştan bana şöyle dedi: ` Sana iki kez radyolojik tedavi
uygulanmıştır`. Başımda tümör olduğunu, tümörün içerisindeyse sıvı bulunduğunu belirtti. Daha
sonra gülerek `Korkma, her şey yoluna girecek, görüyorumki uykusuzluk sorunun vardır, ikinci
tedavi aşamasından sonra uyuyabilirsin` dedi ve elini omuzuma dokundurdu. Aynen söğlediği
gibi oldu. İkinci tedaviden sonra ağrılarım azaldı ve tatlı uykuya hasret kalmanın ne olduğunu en
son anladım. İki ay içinde 20 kg`dan fazla kilo kaybettim. Tedavi olunduktan sonra yine kilo
almaya başladım. Böğlece, bir ay içinde aldığım altı tedavi kürü beni hayata geri kazandırdı.
Hayatta kalmağım bugün beni tanıyanların bazılarına mucize gibi gözüküyor. Ama, bu bir
gerçektir ve ben Zarife hanımın şifalı ellerinin sayesinde yaşıyorum.
Rza Bahşıyev
Bakü, Yasamal, Hruptova Sok No 11, D.32A
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TANRI ONU KORUSUN
Birgün küçük kızım Aksana`ya dersini öğrettiğim sırada rastlantı sonucu kolum kızımın
göğsüne dokundu. Bu sırada kızım Aksana şikayet etti:`Anne, göğsüm çok ağrıyor`. Ezilmiş yeri
açtım ve göğsünü gördüğüm zaman gözlerime inanamadım. Sağ göğsünün üzerindeki tümörü
gördükte şaşırdım. Endişelenmeye başladım:`Acaba, 8 yaşlı çocuğun göğsündeki tümör ne ola
bilirki?. Kendimi kötü hissetmeme rağmen sakinleşmeye çalıştım. Kızkardeşim Sekine`ye telefon
ettim. Zarife hanımın kabulüne yazılmak için acele ettiğimi belirttim. Sabahın açılmasını
sabırsızlıkla bekliyordum. Sabah olunca Aksana ve kızkardeşim Sekine ile beraber Zarife hanıma
gittim. Hastayı taradıktan sonra tümör olduğunu onayladı ve muayene ettikten sonra tedaviye
başladı. 3 günlük tedavi küründen sonra tümör artık yokolmuştu. Aksana şimdi kendini iyi
hissediyor. Biz, uzun yıllar duaçısı olacağımız, her zaman kalbimizde saygı ve sevgiyle
anacağımız Zarife hanıma minnettarız. Tanrı onu korusun.
Göyçek Abbasova
Hatai İlçesi, Ahmedli Kas.
Gence Cad 46, D.69

ONA OLAN SEVGİMİZ SONSUZDUR
Torunum ağır kan hastalığına yakalanmıştı. Çocuğu Cumhuriyet Hastanesi`ne götürdük.
Aytaç bebeğimizin durumu içaçıcı değildi. Doktorlar hastanede kalmamızı önerdiler. Çocuğun
iliğinden analiz almak gerektiğini bildirdiler. Ben, Zarife hanımı tanıdığım için onun bizim umut
yerimiz olduğunu şimdi anladım. Keder sanki aklımı başımdan almıştır. Hastanede kalmayı
reddettim. Bununla ilgili olarak bizden yazılı dilekçe aldılar. Zarife hanımın şifa ocağına geldik.
Kollarımıza aldığımız çocuğumuzun kalbi sanki durmuştu. Yavaşca nefes alıyordu. Zarife hanım
çocuğa baktı ve dedi:` Durumu çok kötü`. Allah`ın yardımıyla tedaviye başladık. Üç günlük
tedavi küründen sonra çocuk bir hafta içinde yemeye ve ayrıca küçük adımlarla yürüyerek
koşmaya başladı. Böylece, bir ay içinde sağlığına kavuştu. Şuan 8 yaşı var. İkinci sınıf
öğrencisidir. Zarife hanım sadece Aytac`ı değil, fibrom hastası olan kızımı da iyileştirdi. Oğlumun
midesinde gastrit vardır. Oğlumu da tedavi etmiştir ve şuan tamamen iyileşmiştir. Peki bunların
hangisini anlatayım?. Onun şifalı ellerinden mi, iyi insan oluşundan mı yoksa hayırseverliğinden
mi?. O kadra insanları hiçbir beklentisi olmadan, karşılıksız tedavi etmişki. Önünde kesilmiş
kurban etlerini fakirlere, zorunlu göçmenlere, çocuk evlerine dağıtıyor. Onunla ilgili ne kadar
anlatsak, yazsak bile yine azdır. Ona olan sevgimiz sonsuzdur.

Lütfiye Esedova
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O VAZGEÇİLMEZDİR
Zarife hanımı uzun yıllardır tanıyorum. Onunla tanıştığımız günden itibaren birkez bile olsa
doktora gitmedim. Midemdeki sepkilerdən acı çekiyordum. Zarife hanıma gittim. Muayene
ettikten sonra belirtti: Midenizde sepkiler var. `Biliyorum, USM yaptırdım. Tedavi için yanınıza
geldim` dedim. Zarife hanım gülen bakışlarla şöyle dedi: `İnşAllah, iyileşirsin`. Tedaviye başladık.
3 gün içinde iyileştim. Kızkardeşimin altı yıl çocuğu olmadı. Onu da Zarife hanımın yanına
getirdik. Şimdi çok şükürler olsunki, çocuğu var. O, halkımız için vazgeçilmezdir.
Rena Nebiyeva

TANRI ONU BİZE ÇOK GÖRMESİN
On yılı aşkın bir süredir, Zarife hanımı tanıyorum. Onun hakkında akrabalarımızdan duydum.
O güne hergün şükür ediyorum. Yalnız ben değil, tüm akrabalarım sağlıklarına kavuştukları için
ona minnettarız. Böreğimde taş vardı, şiddetli ağrılarla Zarife hanıma gittim. 3 gün tedavi ettikten
sonra taşlar hiçbir ağrı duymadan döküldü. İyileşmeyim tüm akrabalarımın dilinde destan oldu.
Kim hastalansa hemen Zarife hanıma koşuyor. Kardeşim Sehavet`in böbreğinde taş ve güçlü
ağrıları olduğu için yatak hastası olmuştu. Ben olduğu bölgeye gittim. Kardeşim Sabirabad
ilçesinde yaşıyor. Doktorların ona yaptıkları pansumanlar sonucu kardeşimin başı bile şişmişti.
Sabaha kadar uyuyamadım. Sabırsızlıkla sabahın açılmasını bekledim. Sabah olunca kardeşimin
arkadaşı Kamran`ın arabasıyla Bakü`ye, Zarife hanıma gittik. Onun kutsal mekanına geldiğimiz
sırada kardeşim ağrılardan beli bükülmüş şekilde Zarife hanıma yaklaştı. Bir defa elini sürdükten
sonra `Gide bilirsin, daha ağrıların olmayacak` dedi. 3 gün süren tedavi sonucu kardeşim
Sehavet`in böbreğindeki taşlar eriyerek yokoldu. Kızkardeşim Mihriban`ın karaciğerinde
berkime, pankreasında keskin ağrılar, onikiparmak bağırsağında ise fesatlar oluşmuştu.
Yemekten mahrum kalan Mihriban 3 gün içinde iyileşti. Kardeşimin kızının çocuğu yoktu.
Kandaki mikrop sonucu asla anne olamayacağını belirtmişler. Bugün Zarife hanımın şifalı elleri
sayesinde şuan iki çocuk annesi. Tanrı onu bize ve halkımıza çok görmesin.

Hanım Abbasova
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BANA ANNE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞATTI
8 yıldır evliğim. Kanımda mikrop olmağın yanısıra rahmimde zehirlenme olduğu için gebe
kalmama rağmen çocuk kalmıyordu, gebeliğimin süresi yarım ay, iki aylık olarken bebek
ölüyordu. Komşumdan Zarife hanımla ilgili bazı şeyleri duydum. Komşum birgün bana dedi ki, bir
kadın var, mucizeler yaratıyor. Akrabamın oğlunu ona götürdük. Röntgen taraması yaptıktan sonra
tedavi uyguladı. Şimdi 3 aylık gebeyim. Her ay 3 defa kontrole gidiyorum. Şuan şükürler olsunki,
iyiyim. Ben ve benim gibi anne olmak isteyen kadınlara gökte Allah, yeryüzünde Zarife hanım
yardım ettiği için Allah onu korusun. O, bana anne olmanın mutluluğunu yaşattı. Bu duyguları
Allahu Teala tüm kadınlarımıza lütfetsin.
Gülzar Novruzova
Bina Kas.

ONUN OCAĞINI ZİYARET EDİYORUM.
Bir gün kendimi kötü hissediyordum. Doktora gittim. Doktor bana citti bir sorun olmadığını,
soğuk aldığımı ve kısa sürede iyileşeceğimi dedi. Bir gün sabah uykudan kalkıp banyo almaya
giderken aniden kendimi kötü hissettim. Daha sonra bilincimi kaybettiğimi öğrendim. 3 kez
ambulans çağırıldı. Ama doktorlar hiçbir şey söğlemediler. Dördüncü ambulansla gelen doktor
akciğerimde ses duyulmadığını belirtti. Bu durum doktoru korkuttu. Beni Moskova`nın Kurkina
Kasabasındaki Tüberküloz Hastanesi`ne kaldırdılar ve Cerrahi Bölümüne yatırdılar. Bazı analizler
alındı. 3 gün sonra doktor odama geldi. Önce ciğerimde birikmiş suyu temizlemişler. Çnükü
tüberküloz olduğumu düşünmüşler. Doğrusu doktorun citti bakışları beni korkuttu, galiba
tüberküloz hastasıyım diye endişelendim. Doktor bana `Sizde tüberküloz değil, tümör var` dedi.
Tüberküloz olmadığım için sevindim. Böylece, Kurkina Hastanesi`nde tedavi gördüm. Fakat,
sonuç olmadı. En son ameliyat olunmama karar verildi. Doktorun önerisi üzerine ameliyat öncesi
havamı değişmeliydim. Bakü`ye döndüm. 10-15 günlük dinlenip dönmem gerekiyordu. Babamın
teyzesinin kızının evindeyken Zarife hanım hakkında duydum. Zarife hanıma gitmemi önerdiler.
Sabah olunca yanına gittim, Zarife hanım beni muayene ettikten sonra dedi: `Ak ciğerinden 5 kez
su çekmişler. Şuan akciğerinde tümör var`. Amam bana öğle geldi ki, durumumu dikkate alarak
akciğeri tedavi etmiyorum dedi. Ağladım. Zarife hanım düşünmeye başladı ve şöyle dedi.
-Tamam, gelebilirsin.
Sabah olunca tedaviye başladım. Tedavinin üçüncü aşamasından sonra Zarife hanım eli ile
iyi işareti verdi ve güldü. `Herşey beklediğimden daha güzel oldu kızım, Sen iyisin, git ve röntgen
yaptır` dedi. Zarife hanımdan ayrıldıktan hemen sonra taksiye bindim ve Merkz Klinik
Hastanesi`ne gittim, röntgen yaptırdım. `Ciğerinizde hiçbir sorun yoktur` diyen doktorun sesi hala
kulaklarımda çınlıyordu. Birkaç gün sonra akrabalarımın, anne-babamın yanına, Moskova`ya
gittim. Bu haber ailem için düğüne beraber oldu. Mutluydum, 25 yaşımda hayatımla
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vedalaşacağımı düşündüğüm halde Allahu Teala Zarife hanımı bana kurtarıcı olarak gönderdi.
Moskova`da tekrar röntgen yaptırdım. Doktorlar sağlığımda herhangi bir sorun olmadığını
belirttiler. Birgün Kurkina Hastanesi`nden evimize telefon geldi ve ameliyat vaktinin yetiştiğini
belirttiler. Telefona annem cevap verdi ve doktora iyileştiğimi söğledi. Doktor şaşkın halde
belirtti: `Eto takoye diagnoz çto, bez operaçii ne mojet bıt, çto ona vızdırıvelo? (Bu nasıl bir teşhis,
ameliyat olunmadan mümkün değil,
yani şimdi tamamen iyileşmiş mi?). Annem tüm bu
anlattıklarının gerçek olduğunu söğlemiştir. Artık iki yıldır Zarife hanımın mucizevi ellerinin
sayesinde hayattayım. Bugün sizinle karşılaştık. Hastalığımdan ve başımdan geçenleri size
anlattığım için mutluyum. Bakü`ye her geldiğimde Zarife hanım ziyarete gidiyorum. Zarife hanım
muayene ediyor- onun gururlu yüzünde tebessüm görüyorumsa, demek ki her şey yolundadır.
Tanrı onu bize- Azerbaycan` çok görmesin.
Dinara Hacıyeva

BİZ ZARİFE HANIMIN ŞİFALI ELLERİNA İNANIYORUZ
Henüz bekar zamanlarımda yumurtalığımda (over)
polikistoz vardı. Evlilik sonrası
yumurtalıklarda kalınlaşma, faleküllerin patlamaması gibi sorunlar yaşamaya başladım. Eşimin
amcasının kızı bana Zarife hanımla ilgili bazı şeyleri anlatmıştır. Böbreğinde güçlü enflamasyon
sonucu tümör oluşmuştu. Doktorların onun hayatta kalacağına inanmadıkları bir zamanda Zarife
hanım onu tedavi etmiştir. Ailemizin Zarife hanımla tanışması böğle başladı. Zarife hanıma
başvurduğım sırada o, artık hastalığımdan haberdardı. O da bana polikistoz olduğun, faleküllerin
patlamaması ve yumurtalığın kalınlaşmasını belirtti ve beni 3 gün tedavi etti. 10 gün sonra tekrar
kontrole geldim. Böylece, birkaç ay sonra gebe kaldım. Tatlı bir bebeğim oldu. Bugün kucağımda
gördüğünüz Mahammad Allah`ın izni ile Zarife hanımın bana bahşettiği sevinç payıdır. Bugünde
annemi Zarife hanımın yanına getirdim. Karaciğeri Hepatit C`dir. Bu virüs doktorların dikkatsizliği
sonucu ortaya çıkmıştır. Zarife hanımın yanına geldik. Zarife hanım şuan onu tedavi ediyor. Biz,
Zarife hanımın şifalı ellerine inanıyoruz. Tanrı onu bize ve severlerine çok görmesin.
Garaş kızı Almaz İsgenderova

O DERTLERE ÇAREDİR
Uzun yıllardır Zarife hanımla tanışıyoruz. İlk defa beni Gence şehrinde iken tedavi etmiştir.
Zarife hanım daha sonralar Bakü`ye yerleştiğinden dolayı adresini kaybettik. Gence`de defalarca
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından tedavi gördüm. Buna rağmen rahmimdeki nodüller
ortadan kaldırmak mümkün olmadı. Kardeşim Bakü`de yaşıyor. Onlara misafir gelmiştim.
Konuşma sırasında kardeşimin eşi böbreklerinde taş olduğunu, `Röntgen kadın` denilen Zarife
isimli bir kadının onu tedavi ederek iyileştirdiğini söğledi. Ben, Zarife hanımın adresini bulduğum
için çok mutluydum. Böylece, tekrar Zarife hanımın yanına gittim. Beni hemen tanıdı. Röntgen
sonrası hastalığımın nedeninin guatr olduğunu belirtti. Beni tedavi etti. Bugün artık 3 kez Zarife
hanıma başvuruyorum. Lenf bezinden ikinci kür tedavi görüyorum. Artık lenf bezindeki tümör
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iyileşmiştir. Ben onun mucizelerinin şahidiyim. Sizde yazınız ki, bilmeyenler bilsinler, dertlerine
çare bulsunlar. tanrı dünya varoldukca Zarife hanımı korusun.
Kifayet Mammadova
Gence, N.Narimanov Cad, D.2.

HER KELİMESİ, HER YAPTIĞI TARİHE YAZILASIDIR
Zarife hanımla 2000 yılından itibaren tanışıyoruz. Artık üç aydı ameliyyat olunmuştum. Buna
rağmen kendimi kötü hiss ediyordum. Her gün daha da rahatsız oluyordum. Bir gün tanıdık bir
kadın bana Zarife hanımı anlattı. Sabah uykudan kalkıp doktora başvurmak için Eksperemental
Hastanesi`ne Rehime doktora gittim. Muayene sonrası sağ yumurtalığımda (over) büyük
hacimde kist olduğunu belirtti. Acilen ameliyat olunmamı önerdi. Hastaneden çıktıktan sonra
Cumhuriyet Doğum Evine gittik. Doktor Gülya da Rehime hanımın koyduğu teşhisi onayladı ve
Onkoloji Hastanesinde çalışan cerrahi uzmanı Lale Mammadova`nın yanına gönderdi.
Hastaneden çıktıktan sonra Onkoloji Hastanesinde çalışan cerrahi uzmanı Lale
Mammadova`nın yanına gittim.
Lale Hanım beni muayene ettikten sonra aynı teşhisi onayladı. Birkaç gün içinde ameliyat
olmazsam kistin patlayacağını ve durumumum citti olduğunu belirtti.
Hastaneden sonra eve gittim. Düşünüyordum ve ne yapacağımı bilmiyordum. Bu aralar yeni
ameliyat olunmuştum.Yeni bir ameliyata nasıl katlanacağımı düşünüyordum.
Nedensiz olarak içimde tuhaf bir korku vardı. Sanki, yaşamla ölüm arasında kalmıştım.
kalbimin derinliğinde bir ses bana sanki `Ameliyat olunursan eğer, yaşamayacaksın` diyordu.
Eşim ve çocuklarım ameliyat olunmamda ısrar ediyorlardı. İçimde buna karşıydım. Sabah
olunca saygı duyduğum biri bana geldi. Durumumu öğrendiği an `Sakin ol, dedi ve bana Zarife
hanımdan bahsetti. Sabah olunca bana verdiği adrese gittim. Kalabalığı görünce daha da inamla
içeri girdim. Zarife hanım muayene etmek için ışığı kapattı. Kış ayları olduğu için üzerimdeki
şubayı bile çıkarmamıştım.
-`Evladım, kaç defa ameliyat olunmuşsun`diyerek yanıklı bir sesle inledi. Vücudumdaki
dikişlerin sayısını bile söyledi. Safra kesemin olmadığını ve şuan yumurtalığımda kist olduğunu
belirtti. Bu bana cesaret verdi. Üç farklı hastanede bulunduğumu, yine farklı doktorlara
başvurduğumu söyledim ve Zarife hanımdan yardım istedim.
Önce yüzüme dikkatlice baktı ve şöyle dedi: `Hanım, ameliyata gitmeyin, Sizi iyileştirceğim`.
Birkaç gün sonra artık iyileşmişsin deyip beni sevindirdi.
On gün sonra tekrar muayene için gittim. Zarife hanım `Her şey yolundaydı` deyerek
gülümsedi. Ben, eğilerek onun şifalı ellerinden öptüm. Göz yaşlarıma hakim olamıyordum.
Ertesi gün USM yaptırdım, hastalığımın olmadığımı belirttiler. Elleri ile mucizeler yaratan
Zarife hanıma sonsuza kadar borçluyum. Onun bakışlarından, nefesinden bile şifa kokuyor. her
kelimesi, her sözü, her yaptığı tarihe yazılmalı. Allah yeryüzüne lütf ettiği meleği-Zarife`yi
korusun.
Dünya Musayeva
Atatürk Cad 3078
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Apt.65, D.62

O, BİR MELEKTİR
Oğlum Kenan dört aylıkken çocuğun ateşi yüksekti. Cocuk doktoruna gittik. Muayene ve
idrar analizi sonrası doktor çocuk üroloji uzmanına başvurmamızı önerdi. Üroloji uzmanı muayene
ettikten sonra Kenan`ın sol böbreğinde dördüncü dereceli hidronefroz, sağ böbreğinde ise kronik
böbrek yetmezliği olduğu belirlendi.
Tüm umudumuzu kaybettik. Dört aylık çocuğu ameliyat yapmıyorlardı, ne yapacağımızı
bilmiyorduk. Ünlü bir üroloji uzmanına gittik. USM muayenesi ve analizlerin sonucunu
gözönünde bulundurarak bize sadece öneriler vermekle yetindi. Çocuğa yüklü miktarda sıvı
içirmemizi önerdi. Bildiğimiz kadarıyla küçük çocuğa bu kadar sıvı içirmek doğru değil. Zor
durumdaydık.
Bize Zarife hanımdan bahs ettiler. Zarife hanım çocuğu muayene ettikten sonra
`Endişelenmeye gerek yok, çocuk iyileşecek` dedi. Sanki gözlerimize ışık doldu. Şimdi oğlum
tamamen iyileşmiştir. Tekrar muayene için Zarife hanıma getirdik. Tanrı onu yeryüzünün
kullarına çok görmesin.
Valide Behbudova
Hırdalan, Kuşçuluk Massivi, İlham Saferli Sok, D.12

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HAZİNEDİR
Birgün rahmetli annem beni yanına çağırıp onu Zarife hanıma götürmemi istedi. Doğrusu
ateist olduğum için sadece gerçeklere önem veriyorum. Annemin ısrarı üzerine onu Zarife hanıma
götürdüm. Annem ihtiyar olmasına rağmen Zarife hanımın uyguladığı tedavi sonrası annem
kendini o kadar iyi hissediyordu ki, hatta gençliğini hatırlamak için eve metroyla gitmeyi tercih
ediyordu.
Bu mucizevi kadınla tanışmamız işte böğle başladı. Karın bölgemde keskin ağrılardan acı
çekiyordum. Zarife hanıma gittim. Zarife hanım beni tedavi ettiği sırada safra kesemde taş
olduğunu belirtti. Üç günlük tedaviden sonra şuana kadar kendimi iyi hiss ediyorum. Safra kesemde
taşlar dökülmüştü. Sanki asla böğle bir ağrım olmamıştır. Onunla her karşılaştığımızda mucizeler
yaratan bu kadının ellerinden öpüyorum. Bazen düşünüyorum ki nasıl oluyorki ,ben bu kadına
inanmamışım. Şimdi bunları düşündükce kendimden utanıyorum.
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Tanrı Zarife hanımı bize kurtarıcı olarak göndermiştir. O, bir melektir. O, kendi hayatını,
kadınlık mutluluğunu, gençliğini biz hastalara kurban vermiş fedakar bir insandır. Zarife hanım eşi
benzeri görülmemiş bir hazinedir.
Demir oğlu Tofig Mammadov
Bakü, Mammadaliyev Sok 14, D.9

O VAZGEÇİLMEZ LOKMANDIR

Kızım Leyla henüz bir aylıkken vücudu şişmişti. Çocuk idrarını yapamıyordu. Onu
UMEDE`ye yetiştirdik. Çocuğun idrarınıyapabilmesi için ona eşitli iğne ve ilaçlar uygulandı.
Sekiz gün tedavi aldı. Fakat sonuca ulaşamadık.
Eşim Selim Zarife isimli bir mucizevi kadının olduğunu söğlediği anda biz Leyla`yı ona
götürdük. Zarife hanım çocuğun böbreğinde taş olduğunu belirtti. Doktorlar tarafından da aynı
teşhis konulmuştur. Ama, çocuk henüz küçük olduğundan dolayı onu ameliyat etmek imkansız
idi. Leyla`yı sadece Zarife hanım iyileştirebildi. Üç gün tedavi gördükten sonra kızımız kendini
iyi hissetmeye başladı. Şuan iki yaşındadır. Kızımızın bugünde hayatta kalmasının tek nedeni
Zarife hanımdır. O, eşi benzeri olmayan, vazgeçilmez lokmandır. Bugün ise kendimi muayene
ettirmek için bura geldim.
Allah Zarife hanımı korusun.
Arzu Veliyeva

O, MUCİZELER YARATTI
Zarife hanım hakkında iş arkadaşım İsa Bey tarafından bazı şeyleri duydum. Bildiğim
kadarıyla, o, böbreğini tedavi ettirmiştir. Birgün işten eve geldim. Eşim oğlumuz Tamerlan`ın
böbreklerinin ağrıdığını ve idrarında kan geldiğini bildirdi. Sabah olunca oğlumu Sumgayıt`taki
Real Kliniğe götürdüm ve USM uygulandı. Doktor Tamerlan`ın her iki böbreğinde ve idrra
kanalında 5 cm taş olduğunu belirtti. Klinikten sonra üroloji uzmanı Kamal Abdullayev`in yanına
getirdim. Doktor Kamal ameliyatın kaçınılmaz olduğunu söğledi. Oğlumu ameliyat ettik. Ameliyat
başarılı oldu. Bir yıl içinde iki ayda bir muayeneye götürüyordum. Böbrekler sanki taş
üretiyorlardı. Böbrekteki taşlar her gün giderek daha da artmaktaydı. Birgün Zarife hanımla ilgili
İsa Bey`den duyduklarımı hatırladım. Olay 2007 yılının başlarında olmuştur. Tamerlan`ı muayene
için Zarife hanıma götürdüm. Neyse ki, o gün Zarife hanım çocukları sıra bekletmeden kabul
ediyordu. Bu yüzden bizi de çabuk kabul etti. Tamerlan`a baktıktan sonra dedi: `Çocuk cerrahi
ameliyat olunmuş ve idrar kesesinde taş vardır`. Ben hayrete düştüm. O, Tamerlan`ın üzerinde
giysilerinin olmasına rağmen onu dışarıdan muayene eederek her şeyi görebiliyordu. Zarife
hanımın mucizesini ilk kez o gün gördüm. Oğlumu üç gün tedavi etti. Bir ay içinde taşlar eriyerek
döküldü. Taşların birkaçını toplayıp Zarife hanımın böbrek ve safra kesesinden düşmüş taşların
bulunduğu taş koleksiyonuna teslim ettim. Şimdi Tamerlan`ı üç ayda bir muayene için yanına
götürüyorum. Zarife hanım benim inandığım yegane tabip, lokman, bilim adamı ve doktordur.
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Şirvan oğlu Mehman İsgenderov
Şamahı, Erzuman Köyü

TANRI HERKESE MUTLULUK GÖZ YAŞLARI NASİP ETSİN
Yaklaşık bir yıldı sol göğsümde tümör vardı. Tümör her gün giderek daha da artıyor ve
büyüyordu. Ağrılar beni rahatsız etmeye başlamıştı. Evdekiler, çocuklarım endişe ediyorlardı.
Kızımın düğününden sonra mutlaka doktora gideceğim konusunda oğluma söz verdim.
Oğlum Emin`in ısrarı üzerine Onkoloji Dispanserine gittim. Doktor Yaser beni muayene etti.
Analizlerden ve muayenelerden sonra Doktor Celil`in kabulünde oldum. O, beni güler yüzle
karşıladı ve muayene etti. Muayene ettikten sonra acilen kimyaterapi olmamı önerdi. Gereken
işlemler yapıldıktan sonra eve gittim. Eve vardıktan sonra durumum daha da kötüleşti. Kusmaya
başladım. Durumum o kadar kötüydü ki tam üç gün bir yudum su bile içemedim.
Üç gün sonra beni başka doktora götürdüler. Beni sisteme bağladıktan sonra az da olsa
durumum iyileşti. Akşama yakın bir kaç kaşıklık yemek yedim. Akrabalarım durumumum ağır
olduğunu öğrenmiş ve beni ziyarete gelmişler. Valide isimli bir akrabamla konuşmamız sırasında
bana Zarife hanımdan bahsetti. `Belki seni Zarife hanıma götürelim?`. Ben kabul ettim. `Hadi
gidelim, Allah yardımcım olsun` dedim.
Böylece, sabah saat onda biz Zarife hanıma gittik. Valide hanım ve oğlum Emin beni
koridorda beklemeye başladılar. Zarife hanım beni muayene ettikten sonra şöyle dedi:
-Hanım, sen neden göğsüne iğne yaptırmışsın, niçin onu ezdirmişsin?. Sizi ameliyat ettirmek
istemişler doğru mu?. Üstelik kimyaterapide uygulamışlar.
Zarife hanım sanki hakkımdaki her şeyi biliyor ve benim içimi görüyordu. Kendimi tamamen
kaybetmiştim. Bu kadının her şeyi bu kadar titizlikle bilmesi beni şaşkına çevirmiştir. O, bana
şöyle dedi:`Eğer ameliyat yaptırsaydın sadece iki ay yaşaya bilirdin`.
Ben ağlayarak umudumu sadece ona bağladığımı söğledim ve beni kurtarması için yakardım.
Onun ellerinden öptüm. O, gözlerime bakarak dedi: `Ben elimden geleni yapacağım, Allah
yardımcın olsun`. Odayı terk ederken oğlumun koridorda ellerini yukarı kaldırıp dua ettiğini
gördüm. Oğlum Emin Zarife hanımın beni tedavi edeceğini öğrendikten sonra ellerini göğe
kaldırdı ve dua etti:`Allah`a şükürler olsun`.
Üç gün tedavi gördüm. İlk tedavi küründne sonra tümör artık dökülmüştü. Bugünse son
günümdür. Size röportaj veriyorum.
Nergiz hanım muayene için Zarife hanımın odasına geçti. Birkaç dakika sonra kadın tedavi
sonucunu bize söyleyecekti. Bende sabırsızlıkla Nergis hanımın odadan çıkmasını bekliyordum.
Heyecandan ellerim terlemiştir. Belki de oxuyucum sorar ki, acaba bu kadın neden bu kadar
heyecanlıdır?. Çünkü sayın okuyucu, bu acıyı bende yaşadım. Hayallere dalmıştım ki kapı açıldı.
Nergiz hanım nemli gözlerle, sarsılmış durumda odadan çıktı ve koltuğa oturdu. Konuşmuyordu,
ben daha da endişelendim. Bu an Zarife hanım odasından dışarı çıktı.
-Hanım iyidir, gidebilir` diyerek gülümsedi.
Sanki Nergiz hanım Zarife hanımın sesini duyunca kendine geldi. Tekrar Zarife hanımın
ellerinden öperek ayaklarına kapandı. Zarife hanım Nergiz hanımın kolundan tuttu ve ayağa
kaldırdı.
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-Buna gerek yok hatun, bana verilmiş ruhsat ve şifa ile ve Tanrı`nın bana göndermiş olduğu
meleklerin yardımıyla seni iyileştirdim.
Nergiz hanım mutluluktan göz yaşlarına hakim olamıyordu. Tanrı herkese mutluluk
gözyaşlarını nasip eylesin.
Nergiz Abbasova

ZARİFE HANIM AİLEMİZE MUTLULUK VERDİ
Gebele şehrinde yaşıyoruz. Ailece tanıdığımız biri kızımı Zarife hanımın yanına götürmemizi
önerdi. Kızım Hayale yedi senedir evlenmişti. Fakat çocuğu olmuyordu. Doktorların dediklerine
göre yumurtalıkları gelişmemiş, borularda tıkanma vardır. Doktorlar bu durumda onun çocuk
sahibi olacağına inanmıyorlardı. Biz umudumuzu kayb etmiyorduk. Nerede doktor var deseler ora
başvuruyorduk.
Zarife hanımın adresini, ismini duyduktan sonra Hayale`ni onun yanına getirdik.
Hayale`yi kontrol ettikten sonra` Bu çocuğa doktorlar ne yapmış böğle?. Kızınıza gereksiz
tıbbi mudaheleler yapılmış, yumurtalıklar işlevliğini tamamen kaybetmiştir. Tedavi süreci zaman
alacak, en önemlisi yumurtalıkların işlevliğini tekrar onarmaktır, sonra Allah`ın da izni ile çocuk
sahibi olabilir ` dedi.
Böylece, tedaviye başladı. Tedavi süresi epey zaman aldı. Tedavi zamanı Hayale artık gebe
kalmıştı. Mutluluğumuzun sonu yoktu. Eşiminde sağlık sorunları vardı. Yirmi yıldır doktorları
geziyor, her yıl tedavi alıyor, fakat buna rağmen bir türlü kurtulamıyordu. Kızımdan sonra oda
tedavi olundu. İki kür tedavi gördükten sonra iyileşti.
Kendim ise hep baş ağrılarından, tansiyondan acı çekiyordum. Zarife hanım beni tedavi
ettikten sonra birgün bile olsa artık başım ağrımıyordu.
Şimdi oğlum Sadig`i getirdim. 24 yaşı var. Rusya`da yaşıyor. Mide ağrısı ile doktora gitmiş
ve doktorlar midesinde sepkilerin olduğunu belirtmişler. O, hastalığıyla ilgili olarak telefonla bize
bilgi verdi. Biz ona herhangi bir doktora gitmemesini, en kısa sürede Bakü`ye dönmesini söğledik.
Birkaç gün içinde Bakü`ye geldi. Şimdi Zarife hanım oğlumu tedavi ediyor.
Zarife hanımın şifalı elleri ailemize sevinç, mutluluk, refah ihsan etti. Sağlam vücutta sağlam
ruh olur demişler. Biz ailece ona sonsuza kadar minnettarız. Tanrı ona uzun ömür versin, versin ki,
evlerin, ailelerin yadımcısı olsun.

Halid Abdullayev, 50 yaş
Gebele İlçesi Zirink Köyü

ŞİFALI ELLERİNE, AYDIN GÖLERİNE MİNNETTARIZ
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1993 yılında Cebrayıl bölgesinden mülteci düştük ve Bakü`de yerleşttik. Kızım Ayten
hastalanmıştır. O, yüksek ateş, kusma, halsizlik ve d. hastalıklardan acı çekiyordu. Önce Sabunçu
3 Nolu Hastane Romatizma teşhisi adı altında tedavi gördü. Fakat, bir süre sonra yine aynı şeyler
tekrarlandı ve 30-40 derece yüksek ateşi günlerce sürdü. Şehrin farklı hastanelerinde farklı
teşhisler konuldu. Ama, olumlu sonuç elde edemiyorduk. Çocuğun böbrek yetmezliğinden
kuşkulanarak Cavadzade Hastanesi'ne başvurduk. Muayene olunduktan sonra İdrar Kanalında
Reflü teşhisi konuldu. Bu hastanede tam bir yıl tedavi gördü. Çocuğum iyileşmediği için cerrahi
ameliyat olunmasını önerdiler. Rastlantı sonucu, Zarife hanımla ilgili yazılmış bir makaleyi
gördük. Oğlumu muayene ettiği sırada herhangi bir cerrahi işleme gerek olmadığını ve hatta bunun
tehlikeli olduğunu belirtti. Zarife hanım yararlı tavsiyeleri ile beraber kızımı tam 3 gün tedavi etti.
O günden itibaren kızımın ateşi düştü ve diğer sağlık sorunları ortadan kalktı. Zarife hanımın şifalı
ellerine, aydın gözlerine minnettarız.
Sevda Adıgözelova
Bakü, Sabunçu Kas.

ALLAH`IN YÜCELİĞİNE HAMDOLSUN
Ben, 5 yıl mememdeki kistlerle uğraştım. Defalarca tedavi görmeme rağmen herhangi bir
etkisi yoktu. Birgün iş arkadaşım akrabasının Zarife hanım tarafından tedavi edilerek iyileştiğini
anlattı ve bana da Zarife hanıma gitmemi önerdi.
Bu konuşmadan sonra ben 3 gün Zarife hanım tarafından tedavi olundum. Elle dokunulduğu
zaman fark olunan kist gerçekten yok olmuştur. Ben, Zarife hanımın ellerinde şifa olduğuna
şahit oldum. Allah`ın mucizeleri çoktur. Zarife hanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Allah1ın yüceliğine hamdolsun!
Hamdolsun Zarife hanımın varoluşuna!.
Rena Süleymanova
Yeni Güneşli Massivi AB
Apt.68, D.8

O, ASRIN MUCİZESİDİR
21 yıllık hastalığıdan iki ay içinde kurtuldum.
Ben, 1989 yılında kadın hastalığına yakalandım. Birçok doktorlara gittim, muayene
olundum. Bend efibrom, disfonksiyon ve miyomi uteri gibi hastalıkların olduğunu belirttiler.
21 yıldır tedavi görüyordum. Uzun süre doktor gözetimi altında bulundum. Ama, herhangi bir
etkisi olmadı. Aksine, bir yıldır bende yeni bir hastalık- rahmimde ektrometri, yani uterde
kalınlaşma oluşmuştur. Bir yıl içinde iki kez her altı ayda bir tedavi gördüm. Bana mutlaka
ameliyat olunmam ve rahmimin alınması gerektiğini dediler.
Aksi halde hastalığım kansere dönüşebilir.
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Karın bölgemde akut ağrılarım vardı. Ağrılar dayanılmaz olmuştu. Umudumu kaybetmiştim.
Gece-gündüz Allah`tan yardım istiyordum. Bana yardım etmesi için Allah`a yalvarıyordum.
Komşumuzun kızı durumumu görüp Zarife isimli bir kadının elleri ile tedavi ettiğini dedi. Daha
sonra dedi ki, zaten ameliyat olunacaksın, o kadar doktorlara başvurdun, tıbbi cihazlar ile
muayene olundun, şimdi de git, son şans olarak Zarife hanım seni muayene etsin. Eğer, o, seni
iyileştireceğine sözvermezse, işte o zaman cerrahi ameliyata gidersin. Allah tarafından ona vergi
verilmiştir. Eliyle tedavi ediyor, iç organlarıda röntgen gibi gözleriyle görebilir.
17 Ocak 2010 tarihinde Zarife hanıma gittim. Muayene ettikten sonra beni iyileştirceğine söz
verdi ve tedaviye başladı. Tedavinin ikinci aşamasında cerrahi ameliyata gerek kalmadığını, 3
kürden sonra tamamen iyileşeceğimi söğledi. Sanki bir mucize oldu. Kulaklarıma inanamadım.
Mutluluktan konuşamıyordum bile. Bu asrın mucizesidir. Gerçektende mucize oldu. 21 yılda
doktorların başaramadıklarını o, kısa bir sürede 1-2 gün içinde başardı. Eğer Zarife hanımın şifalı
elleri olmasaydı!...
Allah onun ellerine kuvvet versin!..
Azerbaycan halkına çok görmesin!...
Allah`tan ona can sağlığı, uzun ömür, aile mutluluğu ve işlerinde başarılar diliyorum!..
Zarife hanım, sizin şifalı ellerinizden öpüyorum!. Allah, tüm duaları kabul etsin. İnşAllah!. .
Nebi kızı Terlan Çinari
Bakü
03.04.2010

ZARİFE HANIMIN KUTSAL MEKANINDA GÖRDÜĞÜM MUCİZELERİ
YAZMAKLA BİTMEZ
2000 yılında itibaren buraya geliyorum. Bu yıllar içinde hem kendim, hem de akrabalarım
Zarife hanımın şifalı ellerinden şifa bulmuşlar.
Böbrekte taş ağrısız erimiş ve yokolmuştur. Çok korkmuştum, stres geçirmiştim. Zarife hanım
tüm bunları üzerimden götürdü.
Rahim ağzından (servikal) polipten olan kanamayı durdurdu. Teyzemin 17 yaşlı torununda
rahim ağzındaki sorunlar nedeniyle meydana gelen kanamayı durdurdu. Oysa, tam 1 yıl
doktorlardan tedavi görmesine rağmen herhangi bir sonuca ulaşamamıştı.
Benim bu kutsal mekanda gördüğüm mucizeleri yazmakla bitmez.
Ben, bu kutsal mekanın sahibi olan Zarife Mayılova`ya derin teşekkürlerimi iletiyor, ailece
ona mutluluk, sağlıklı yaşam diliyorum. Allahu Teala ellerinin şifasını daha da artırsın. Amin!...
Fizze Heziyeva
Hatai İlçesi, Ahmedli Kas.
28.03.2010
KURTARICI MELEK
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1997 yılında evlilik yaptım ve 2000 yılı Haziran ayına kadar farklı doktorlara başvurdum,
birkaç kez tedavi oldum, çeşitli tıbbi cihazlarla muayene olundum. Ama, hiçbirinin etkisi olmadı.
Ben nezleden tedavi görüyordum.
Birgün kayınvalidem dedi ki, şehirde Zarife isimli bir röntgen kadın var. O, elleri ile tedavi
ediyor. Herhangi bir tıbbi malzeme, ilaç kullanmıyor.
Ben oradayken yanına gelen tüm hastaların onun mucizelerinin sehrine kapandığını gördüm.
Onlar onun mucizelerini bir-birilerine anlatıyorlardı.
Zarife hanım bizi muayene etti. Eşimin muayeneye ihtiyacının olmadığını, bende de herhangi
bir citti sorun olmadığını dedi. Beni nezle teşhisi ile tedavi etti ve bugüne kadar gördüğüm tüm
tedavilerin bana yaradan çok zararının dokunduğunu belirtti.
İşte o günden itibaren ben doktorlara güvenmiyorum.
Bir kür (3 gün) tedavi aldıktan iki ay sonra gebe kaldım. Hamilelik süresince kendimi çok
mutlu ve zinde hissediyordum. Hamileliğimin yedinci ayında sağ böbreğim hasar gördü. Bu hasar
Zarife hanımın şifalı elleri sayesinde iyileşti.
Biz, Zarife hanıma hayatımız boyu minnettarız. Ona uzun ömür, sağlıklı yaşam, en güzel
şeyleri diliyoruz. 07 Haziran 2001 yılında oğlum doğdu. Şimdi sağ-salimdir. Bu kurtarıcı meleğe
hayatım boyunca borçluyum.
Tofig kızı Hemine Aliyeva
Zira Kas.

DÜNYANIN BİRİNCİ MUCİZESİ
Üç yıldır evliyim, fakat çocuğum yoktur. Aralık ayında gebe kaldım, ama, birkaç gün sonra
adet oldum. Adet süresi bittikten sonra test ettim ve yine gebe kaldığımı gösterdi. 2 nolu Doğum
Evi`nde doktora gittim, muayene olundum, damardan kan örneği aldılar ve sonuç: gebe kalmıştım.
Doktor bana uter dışı gebelik olduğunu, cerrahi ameliyat olunman dışında şansın yoktur. Acilen
ameliyat olunman gerekiyor. Bunu bana Sabunçu Hastanesinde çalışan daha iki doktor demiştir.
Hastaneyi terkettikten sonra Zarife hanıma gittim. Zarife hanım muayene etmeden de uterus dışı
gebelik olduğunu belirtti. Aynı günden itibaren tedaviye başladım. O, beni tam üç gün şifalı elleri
ile etdvai etti. Bir hafta sonra tekrar test yaptım, artık hastalıktan tamamen kurtulmuştum.
Ben, Zarife hanımın şifalı ellerini ve aydın gözlerini dünyanın birinci mucizesi adlandırıyorum.
Zarife hanıma dağlar kadar yüce hayat diliyor ve hayatım boyu ona minnettarım. Allah, onun
şifasını ve gözlerinin ışığını artırsın, bizim gibi hastalara şifalı elleriyle yardım etsin.

Süleyman kızı Kamile Abdullayeva
(Laçın göçmeni)
Azizbeyov İlçesi, Yeni Gala Kas.

BİN BİR DERDİN İLACI
Ona sadece `Zarife` demek Allah`ın kalbini kırmak demektir. Melek Zarife dersek yanılmayız.
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Azerbaycan halkının zor dönemlerinde Yüce Allah`ın gökden yere gönderdiği Melek Zarife
hanımın şifalı ellerinde, aydın gözlerinde bind erdin bir bir ilacını bulmak mümkündür dersek
yanılmayız. Bu sadece benim değil, yüzlerce, binlerce, uzun yıllar ağrılardan acı çekmiş insanların
samimi sözleridir. On yılı aşkın böbrek ağrısından acı çekmeyin ne demek olduğunu Melek Zarife
hanımın şifasını duyan, elinin mucizesi ile sağlığına kavuşmuş insanlar daha iyi bilir. Benim ve
aile üyelerimin şifa bulmasında emeği geçmiş Zarife hanıma minnettarız.
Böyükhanım Geniyeva
Garadağ İlçesi, Lökbatan Kas.

ALLAH YARDIMCISI OLSUN
Cebrayıl doğumluyum. 1993 yılında memleketimiz işgal edildikten sonra Bakü Şehri Şüvelan
Köyünde yaşıyorum. 2008 yılının Nisan ayında kendimi kötü hissettiğimden dolayı doktora
gittim. doktorlar beni muayene ettikten sonra kan örneği aldılar ve analizlerin sonucu olarak
kanımda Hepatit B virüsünün saptandığını belirttiler. Bana Vüroloji uzmanına gitmemi önerdiler.
Vüroloji uzmanına başvurdum. Doktor beni tedavi etmeye başladı.
3 aya kadar beni
iyileştireceğini dedi. 3 ay süren tedaviden sonra beni tekrar analiz yaptırmam için gönderdi ve
analiz sonuçlarını inceledikten sonra daha iki ay tedavi olunmamı belirtti.
Böylece, 5 aylık tedaviden sonra kanımda virüsun olup olmadığını araştırmak için analiz
yaptırdım. Analiz sonuçu olarak 3 ay daha tedavi olunacağımı derken siz beni üç aya kadar
iyileştireceğinizi söğlediniz dedim.
Doktor şöyle dedi:
-Bazen bu hastalığın tedavi süresi uzuyor.
Böylece, 8 aylık tedaviden sonra analiz sonuçu kanımdaki virüsün daha da arttığını öğrendim.
Doktordan nedenini sordum, oysa cevabında `Analizin sonucunu doğru anlamamışsınız` dedi.
Kanındaki virüsun sayısı azlamıştır ve virüsü tamamen yoketmek için tedavi olunmanız şarttır...
Ağrılarım giderek artmaktaydı.
Eğer tedavinin sonucu olumluysa peki neden ağrılarım
giderek artıyor diye düşündüm. Tüm analizleri toplayıp başka bir doktora gittim. Doktor
analizlerin sonucunu inceledikten sonra Hepatit D virüsünü de kontrol etmemi önerdi. Daha sonra
eğer Hepatit B virüsü varsa Hepatit D virüsünün olma ihtimali de vardır dedi. Bu yüzden
doktorun önerisi üzerine tekrar analiz yaptırdım. Analizi inceledikten sonra doktor şöyle dedi: `
Sizde her iki virüs, yani Hepatit B ve Hepatit D virüsü vardır. İşte bu yüzden tedavileriniz olumlu
yanıt vermemiştir. Tedavi çok masraflı iğnelerle gerçekleştirilmelidir. Sonuç elli elliyedir.
Tedavi yıllar alabilir. Virüsler kanından yok olabilirde olmaya bilirde. Kısacası, hiçbir doktor
hastalığın tamamen iyileşeceğine garanti vermez. Şuana kadar aldığın tüm tedaviler yanlış
uygulanmıştır....
Doktorun dediği iğnelerin masraflı olması ve benim maddi durumumun iyi olmaması nedeni
ile tedaviyi durdurdum.
2009 yılının Şubat ayında Zarife hanım hakkında duydum ve yanına gittim. Zarife hanım beni
muayene ettikten sonra doktorların 8 ayda yaptırdıkları analizlerin cevabını bir-iki dakika içinde
söğledi. Zarife hanım bana yanlış tedavi uygulandığını dediği zaman doktorun dediklerini
hatırladım ve Zarife hanımın ilahi yeteneğine şaşırıp kaldım. Beni tedavi edeceğini söyleyince çok
sevindim.
Böylece, ertesi günden itibaren tedaviye başladım. Günler geçtikce ağrılarım azaldı ve
kendimi iyi hissetmeye başladım. Zarife hanıma karşı inancım daha da arttı. 6 ay sonra Zarife
hanım kanımdaki virüsün azaldığını söğledi ve istenilen hastanede kontrol edebileceğimi belirtti.
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Analiz yaptırdım. Sonucu görünce gözlerime inanamadım. Gerçekten de virüsün miktarı
öncekiye rağmen daha da azalmıştı. Çok az, demek olarki, cuzi miktarda virüs kalmıştır. O
günden itibaren her iki ayda bir Zarife hanım beni tedavi ediyor. İnanıyorum ki, bu virüsler
tamamen temizlenecektir. Tabiki Yüce Tanrı`nın ve Zarife hanımın şifalı ellerinin yardımıyla.
Son olarak Zarife hanıma derin şükranlarımı iletiyor ve Allah`tan bu hayır işinde ona yardım
etmesini diliyorum. Allah yardımcısı olsun!.
Vagif Guliyev
Bakü, Şüvelan Köyü.
07.04.2010
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ONUNLA GURUR DUYUYORUZ
Oğlum Seyfulla Alimanov 07 Eylül 1997 yılında doğdu. Doğumundan 1 yıl sonra doktorlar
tarafından ona kalp hastalığı teşhisi konuldu ve ben onu altı yaşından itibaren hastanelere ve en son
Zarife hanıma götürdüm. Doktorlar oğlumu ameliyat yaptıracaklardı. Allah, Zarife hanıma uzun
ömür, sağlıklı yaşam versin. O, oğlumu hayata geri kazandırdı, çocuğumu cerrahi ameliyat
olunmaktan kurtardı. Allah, onu korusun. Yüce Tanrı benim ömrümden alıp ona versin. Dört
yıldır oğlumu Zarife hanımın yanına getiriyorum. Oğum eskisinden daha sağlıklı ve zindedir. Ben,
benim gibi binlerce insanın Zarife hanıma gurur duyduğuna inanıyorum.
Dilare Alimanova
Bakü, Şüvelan Kas.

O KUTSALDIR
Kızım Aytaç 2008 yılının Ocak ayında doğdu. Doğduğu günden itibaren gözü iltihablanmış,
kızarıyor ve şişiyordu. Tam 8 ay doktorlardan gördüğü tedavi olumsuzdu. Hastalık diğer gözüne
de bulaşmıştı. Doktorlar cerrahi yöntemle kızımın gözünün su kanalını açmak istediler.
O zaman ben çocuğumu Zarife hanıma götürdüm. Zarife hanım çocuğu muayene ettikten sonra
`Çocuğun gözünün su kanalı kapalıdır` dedi. Doktorların 8 ay boyunca yaptırdıkları olumsuz
tedaviyi Zarife hanım bir kür tedavi ile, o şifalı ellerini dokundurmakla gerçekleştirdi ve
çocuğumu iyileştirdi. Artık eve vardığımda çocuğun gözleri temizlenmiş ve herhangi bir iltihap
veya kızartı yoktu. Bu mucize Zarife hanımın mucizevi elleri sayesinde gerçekleşti.
Aytaç şuan bir yaşında. Sağlıklı, güzel gözleri ile bize mutluluk veriyor.
Çocuğumun gözlerini ağrısız, elinin büyüsü ile tedavi etmesinden dolayı hayatımın sonuna
kadar bu kutsal insana-Zarife hanıma minnettarım.
Allah`tan Zarife hanıma sağlıklı yaşam diliyorum. Onun aziz mucizesi önünde baş eğiyorum.
Heybet kızı Samire Şabanova
Gala Köyü
İLAHİ GÜCE SAHİP İNSAN
Köken Lenkeran`lıyım, şuan Bakü`de yaşıyorum ve öğrenciyim.
Meme (göğüs) bezi hastasıydım. Hastalığıma göre Lenkeran Merkez Diyagnostik Merkezi`nde
kistik fibroz mastopati hastalığı teşhisi konulmuştur.
Uzun süre tedavi olunmama rağmen iyileşmedim. Daha sonra 5 Nolu Doğum Evinde aynı
teşhisle-yani kistik fibroz mastomapati teşhisi ile tedavi gördüm ve yine iyileşmedim. Üçüncü
kez Milli Onkoloji Merkezinde yine aynı teşhisle tedvi görmem rağmen iyi bir sonuca ulaşamadım.
Bundan sonra Moskova Mamoloji Merkezinde tedavi olundum, ama yine iyileşemedim. Tüm
umudumu kaybettim. Kendime kapanıp derdimle yaşamaya başladım...
Birgün teyzemlere misafir gittim. Teyzem bana Zarife hanımı anlattı, onun ilahi güce sahip
olduğunu dedi ve Zarife hanımın resminin yayınlandığı gazeteyi bana gösterdi. Gazetede onun
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resmini gördüğüm an yüreğimde ona karşı güven oluştu. Yüreğimde `Beni bu kadın iyileştirecek`
dedim. Böğlece, annemle beraber Zarife hanıma gittik. O, bana Moskova`da konulmuş teşhisiyani pastopati olduğunu söğlemedi. Zarife hanım sağ göğüs bezimde uzun bir ödem olduğunu
belirtti. Durum gerçekten böyleydi. Zarife hanım doktorların bile iyileştiremediği hastalığı
iyileştirdi. Tedavinin üçüncü aşamasında ben artık ödemin yokolduğunun farkettim. Bu hastalığım
yüzünden çok acı çektim. Zarife hanım beni bu acıdan kurtardı. Onun şifalı ellerinin sayesinde ben
ağrılardan kurtuldum.
Allah, Zarife hanıma uzun ömür nasip etsin. İnsanlara şifalı elleriyle şifa dağıtsın. Zarife
hanıma minnettarım. Allah, tüm isteklerini yerine getirsin ve ona sağlıklı yaşam nasip etsin.
Teşekkürler Zarife hanım!. Sizi öpüyor ve kucaklıyorum. Kalbimde her zaman yerin var.
Kamil kızı Vüsale Ağayeva
Pedagoji Üniversitesi öğrencisi

O, ALLAH`IN BİZE BİR LÜTFUDUR.
Masazır Köyünde yaşıyorum. Taksi sürücüsüyüm. Azerbaycan`ın çok yerlerinde oldum.
Eşim Dilare 20 yılı aşkın bir süreydi hastaydı. Birçok yerlere başvurmamıza rağmen olumlu
sonuç elde edemedik.
Birgün bir müşteriyi Kara Karayev Metrosu`na kadar götürdüm. Orada rastlantı sonucu bir
arkadaşımla karşılaştım. Arkadaşım sordu:
-Burada ne yapıyorsun?. Zarife hanıma mı gedin?. Daha sonra Zarife hanımın hayırsever bir
doktor olduğunu söğledi. Arkadaşım Zarife hanımın şifalı elleriyle 20`den fazla hastalığı tedavi
ettiğini belirtti. Bundan sonra ben eşimi Zarife hanıma götürdüm. Muayene sonrası doktorların
eşime yanlış teşhis koydukları anlaşıldı. Doktorlar eşime guatr teşhis koymuşlar, fakat eşimin
hastalığı guatr değil, mide-bağırsak sorunu imiş. Zarife hanım teşhis koyduktan sonra tedaviye
başladı. Allah`a şükürler olsunki şuan eşim tamamen iyileşmiş ve sağlık sorunu yoktur.
Daha sonra oğlum Resul`u da Zarife hanıma götürdüm. Zarife hanım oğluma `lembe` kurdu
teşhisi koydu. O, oğlumu tedavi etti ve iyileştirdi.
Son olarak, kendim de Zerife hanımın yanına gittim. O, kardiyovasküler sistemimde sorun
olmadığını söyledi ve beni tedavi etti. Şuan kendimi iyi hissediyorum. Tedaviden bir kaç gün
sonra tekrar kendimi kötü hissetmeye başladım. Bu rahatsızlık sesimi de etkiledi. Bunun yanısıra
kasık denilen yerde ağrılar ve kasılmalar oluyordu, bağırsaklarımda da ağrılar hissediyordum.
Zarife hanıma tekrar başvurdum. O, beni tedavi ettikten sonra dedi: `Git, yaşa. Sende kanser
belirtileri vardı, onu da tedavi ettim.
Şimdi bana öyle geliyorki, ben hayata yeniden doğmuşum. Ağrlarım tamamen kaybolmuştu.
Bu yüzden ben ve ailem Zarife hanıma borçluyuz. O, Allah`ın bize bir lütfudur. Allah, onun şifalı
ellerine yardım etsin ve onu bu hlkımıza bağışlasın.

Tehran Mammadov
Masazır Köyü
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O, MELEK DEĞİLSE PEKİ KİM O ZAMAN?
Son zamanlar kendimi kötü hissediyordum. kadın hastalığı yetmezmiş gibi, sinirlerimde
bozulmuştu. Dayımın eşi Sevda hanım bana kızkardeşini tümör hastalığından iyileştiren Zarife
hanım hakkında konuştu. Ben, ondan Zarife hanımın adresini öğrenmesini ricaettim. Adresi
öğrendikten sonra sabah olunca Zarife hanımın mucizelerini görebilmek için yanına gittim. tatlı
dilli, mihriban insan Maynur hanım bana sıramın geldiğini söğledi. Zarife hanım beni muayene
ettikten sonra sinir hastası olduğumu ve bunun yaşam tarzımla ilgili olduğunu belirtti. Rahmimde
ise soğuk algınlığı olduğunu söğledi. Tedavim 3 gün sürdü. Şuan kendimi iyi hissediyorum. O
günden sonra ben herhangi bir doktora müracaat etmedim, oğlumu ve hatta akrabalarımı da tedavi
olunmak için Zarife hanıma getiriyorum. O, eşsiz bir insandır. Tanrı bizi sevdiği için onun gibi bir
meleği bize lütfetmiştir. O, hayatını dört duvar arasında hastalara şifa dağıtarak geçirmiştir.
Defalarca insanların %50`ni karşılık beklemeden tedavi ettiğinin şahidi oldum. O, melek değilse
peki kim o zaman?.
Tamilla Geniyeva
Lökbatan Kas.

ALLAH ONA YÖNELENLERİ ÇARESİZ BIRAKMIYOR
Bilinen nedenlerden dolayı 1993 yılında ermeni faşistleri Karabağ`ı işgal ettiler. Ailemiz
Bakü`de yerleşti.
2002 yılında ilk defa olarak böbreklerimde şiddetli ağrılar oluştu - sabahı zor açtım. Sabah
olunca hastaneye gittim. İlk kez doktora başvurdum. USM yaptırdıktan sonra sonucu doktora
verdim. Böbreklerimde taş olduğunu, acilen ameliyat olunmamı belirtti. Hastane masraflarını da
söğledi. Benim o kadar paramın olmamasına rağmen durumumum kritik olmasından dolayı
ameliyatı kabul ettim. İkinci gün ameliyat olunacaktım. Mecburen kabul ettim. Yol boyunca ne
yapacağımı düşünyor ve Allah'a yakararak dua ettim. Allah, O`nu seven kullarını ve ona
yönelenleri çaresiz bırakmıyor. Eve yenice varmıştımki akbalarımızdan biri bana telefon etti ve
hastalığımı sordu. Doktorla konuşmamızı ona anlattım. Akrabam şöyle dedi: `Doktora gitme,
Zarife hanıma gidelim, o, seni tedavi edecek ve iyileştirecek`.
Bende söğlediklerine inandım ve Zarife hanımın yanına gittim. Çok iyi hatırlıyorum, biiz
kabul ederken saat artık 5:20 idi. Beni muayene ederken USM`in belirlediği teşhisi gözüyle
tarayarak söğledi. Hatta taşın kaç mm olduğunu bile dedi. Ona güvenim daha da arttı. Beni tedavi
etmeğe başladı. Toplam dört gün süren tedavi sonucu böbreklerimdeki taşlar döküldü ve tüm
ailemiz bunun bir mucize olduğuna inandı.
Gerçek gözlerimizin önündeydi- tüm taşlar eriyerek dökülmüştür. Tedaviden on beş gün sonra
Üroloji Bölmünde İgor Sokolenon`a başvurdum. Ona ikinci kez başvuruyordum. Beni tekrar
kontrol etti ve şaşkınlık içinde sordu: `Sen ne yaptın böğle, bu taşlar erimiş?!. Olayı ona anlattım.
O, bunun mucize olduğunu belirtti. Hatta, sırada bekleyen hastalara bile Zarife hanımı anlattım.
Benden adresini aldıktan sonra yanına gidenler bile oldu. O hastaların hepsiyle telefonla görüştüm,
sıksık bana telefon edip benim aracılığımla Zarife hanım ile tanıştıkları için bana teşekkür
ediyorlardı.
Ben, Zarife hanımın önünde baş eğiyorum. Allah onu Azerbaycan halkına bağışlasın.
Misir oğlu Vagif Azizov
Ağdam İlçesi Merzili Köyü
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ŞİFA TANRIÇASI
Eski Yunanistan`da güzellik tanrıçası, aşk tanrıçası ve d. vardır. Ben bu küçük makalemin
kahramanını `Şifa Tanrıçası` adlandırıyorum. Makalenin kahramanı Seyit Zarife hanımdır. Tüm
dünyada röntgen kadın ve akademisyen olarak bilinen bu kadın insanın iç organlarını tarayabilme
yeteneğine sahiptir ve mucizevi elleri ile hastalıkları tedavi ediyor.
Ben, yeryüzünde ondan başka doktor tanımıyorum ve tanımak bile istemiyorum. Şifa tanrıçası
–Zarife hanım sanki Allah tarafından gökten bizim gibi dertli insanlara şifa dağıtmak için
gönderilmiştir. XVI yüzyılda yaşamış Azerbaycan şairi Muhammed Füzuli bu iki mısrasında
sanki Zarife hanımı kast etmiştir:
Ey meleksima ki senden özge heyrandır sana sana,
Hakk bilir, insan demez her kim ki insandır sana.
Zarife hanım Yüce Allah`ın ona verdiği yeteneği yurttaşlarına tüketir. Milyonlarca insan onun
ellerinde şifa buluyor. Bu yüzden ona` El anası` deyebiliriz.
Ben defalarca onun şifalı ellerinden şifa buldum. Karaciğerimde ödem, büyüme ve yağlanma
vardı. Akad. Zarife hanım tam üç gün şifalı eliyle beni tedavi ederek iyileştirdi. Bunun yanısıra
sol kulağımın altında iltihap ve siyah ben oluşmuş ve giderek büyümekteydi. Boğazımda ve
gırtlağımda tümör vardı. Doktorlar kanser teşhisi koydular. Şifa tanrıçası Zarife hanım şifalı
elleriyle beni iyileştirdi.
Böbreğimdeki taşlar beni rahatsız ediyordu. Doktorların önerisi üzerine Galaaltı
Sağlıkevi`ne gittim ve orada tedavi gördüm. Tedavi görmeme rağmen sonuç içaçıcı değildi. Zarife
hanımın şifalı elleri o taşları üç gün içinde tamamen yoketti. Ben bu mucizelerin bizzat şahidi
oldum.
Modern teknoloji ve insan beyni Zarife hanımın mucizelerini algılamakta güzsüzdür. Allah,
herzaman Zarife hanımı korusun.

Gubadlı İlçesi, Bahtiyar Köyü sakini
Maharram oğlu Hidayet Yusifov, 36 yaş
Şuan Sungayıt, 5.Mah, Apt.34/13, D.23 adresinde ikamet ediyor

ANNE OLMAK İSTİYORUM
Zarife hanım hakkında çok konuşulmuş, çok yazılmıştır. Ama inanınız, bu mucizevi kadın
hakkında ne kadar konuşulsa, ne kadar yazılsa bile yine azdır...
Zarife hanımla tanışmamız şöyle oldu. 3 yıldan fazlaydı evliydim. Ama, çocuğumuz
olmuyordu. Çok yerlere başvurdum, kaç kez tedavi gördüm. Ama, yine çocuğumuz olmuyordu.
Vöğlece, ailemde giderek dedikodular ortaya çıkmaya başladı....
- 152 -

Birgün yine muayeneden geri dönüyordum. Bu zaman akrabam Aide hanımla karşılaştım.
Durumumu öğrendikten sonra Zarife hanımın adresini yazarak bana verdi.
Umudumu
kaybetmedim ve Zarife hanımın adresine gittim. Zarife hanımın yanındayken bana konuşmayı
yasakladı. Işığı kapatarak bizi o aydın gözleri ile taradı. Eşim sağlamdı, ben ise hastaydım. Beni
tedavi etmeye başladı, Şifalı, yumuşak elleri ile beni 3 gün etdvai etti.
08 Ocak 1999 tarihinde normal doğumla canlı bir erkek çocuğu doğurdum. Artık ben mutlu bir
anneyim. Zarife hanım sayesinde hem ailem evlilik bağını koruyup sakladı, hem de Vügar isimli
tatlı, aslan bir erkek çocuğuna sahip oldum. Şuan 11 yaşındadır. O günden itibaren ben sıksık onu
ziyaret ediyorum, Ailemizden herkim hastalanırsa sadece ona başvuruyoruz.
Allah, Zarife hanımı korusun. Gözleri her zaman aydın, elleri şifalı olsun!.

Çerkez kızı Sevda Bağırova
Nerimanov İlçesi
19 Ağustos 2008

ŞİFALI ELLERİN MUCİZESİ
Zarife hanımla uzun yıllardır
tanışıyoruz. Yanına götürdüğüm
çaresiz hastaları
iyileştirdiğinin bizzat şahidi olmuşum.
65 yaşındayken dizlerim tutuldu. Ağrı yoğunlaştı. Zarife hanıma başvurdum. Dizimde tuz
biriktiğini, fakat tuz konusunda tedavi etmediğini belirtti. Tüm bunlara rağmen bana acıyıp elini
omuzuma ve dizime dokundurdu. Birkaç gün sonra tamamen iyileştim. Kendi kendime dedim:
`Allah`ım, mucizenin gücüne bak!. Bir defa elini dokundurarak o korkunç ağrılar, tuz birikimi,
diz tutulması ortadan kalktı!. İşte o günden itibaren ailemzide hasta olan herkes ona başvuruyor.
O, bizim güven yerimiz, umut yerimizdir!.
Allah`ım Zarife hanımı herzaman koru, oluna güç, gözlerine ışık ver!.
Çerkez Ebdürehimov
Garaçuhur Kas, Hacınski 101, D.64

ONA SIĞINDIM
Zarife hanımın mucizeleri hakkında yıllar önce, henüz Ağdam`dayken
bir gazeteden
okumuştum. Kader işte, malum olaylardan dolayı Bakü`ye geldik. Ben, Nubar Ağdamlı `Röntgen
kadın` olarak tanınan Zarife hanımın şifalı ellerinin mucizesinin bizzat şahidi oldum.
Sağlığımla ilgili sorunlar ortaya çıktı. Doktora gittim. Hastalığımın nedeninin kalp-damar
hastalığı olduğu belirlendi. Tedavi gördüm. Ama, havalar değişen gibi, özellikle bahar ve güz
aylarında ağrılar tekrar oluşuyordu. Hastalığıma rağmen, kızım Kemale`nin bağı ağrıdığı için
onu Zarife hanıma götürdüm. Yolda yürürken aniden göğsümde oluşan ağrı omuzuma ve
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boyunumu bile etkiledi. Çok güçlükle Zarife hanımın yanına gelebildik. Beni muayene ettikten
sonra `felç` olduğumu belirtti ve tedaviye başladı. Şimdi 1 yıldan fazladır kendimi iyi
hissediyorum. Sanki, yıllarca bana rahatsızlık veren kalp-damar hastalığım hiç olmamış gibi. Bu
yüzden ilahi güç sahibi Zarife hanıma hayatım boyunca minnettarım Allah ondan razı olsun, Allah
onu bize bağışlasın.
Nubar Ağdamlı
Surahanı İlçesi, Garaçuhur Kas. Apt.14b

ANNE FERYADI
Oğlum Elmir 6 yaşındaydı. Ağır hastaydı. Elmir`i çok hastanelere götüdük. Ama, kimse doğru
teşhis koyup tedavi edemiyordu. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilemiyordum. Tüm umudumu
kaybetmiştim. Oğlum ise hergün gözlerimin önünde giderek yok oluyordu...
Bir akşam rahmetli ninemi rüyamda gördüm ve rüyamda bana şöyle dedi: `Evladım, Zarife
seyit kızıdır, Elmir`i ona götür`.
Çabuk uykudan uyandım. Kızkardeşime telefon ettim. Kızkardeşim araştırdıktan sonra Zarife
hanımın adresini öğrenmiştir.
Meşedi Mir Zarife hanım çocuğu muayene etti. Hastalığının nedeni bağırsağındaki
kaletraydı. İki kür tedavi ettikten sonra çocuğu iyileştirdi. Böyle ağır hastalığa yakalanan birini
iyileştirmesi mucizeydi. Zarife hanıma dualar ettim.
Çerkez kızı Kemale Bağırova
Bakü, Garaçuhur Kas, Apt. 14b

ÇİLELİ GÜNLERİM BİTTİ
Böbrek taşı hastalığına muzdarıptım. Hemen hemen günümün çoğu hastanelerde, stasyoner
tedavilerde, iğne ve ilaçlarla geçiyordu. Doktorlar acilen ameliyat olunmama karar verdiler. Aksi
halde kötü sonuçlana bileceğini belirterek benide korkuttular. Havaların soğumasını bekliyordum.
Sağ böbreğimde dört adet büyülü-küçüklü taş vardı. Neredeyse, sanki taşlar böbreğimde değilde
yüreğimde
oluşuvermiştir. Bütün günüm hayal ve sarsıntılar içinde geçiyordu. Böyle bir
zamanda gazetelerin birinde Zarife hanımla ilgili kaleme alınmış bir yazıyı okudum. Zaman kayb
etmeden yanına gittim. Beni muayene etti. Zarife hanım beni gözleriyle taradıktan sonra dedi:
`Onikiparmak bağırsağınızdan ameliyat olunmuşsunuz`. Daha sonra USM`in son görüntülerini
teker teker yüzüme okudu. Herhangi bir tıbbi cihazın göstermediği ve bana da belli olmayan
hastalığım konusunda da konuştu
Şaşkınlık içindeydim. Sonunda tane tane ve acıma duygusuyla şöyle dedi:
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-Böbreklerinizdeki taşı parçalayabilirim. Fakat, parçalanacak taşların böbrek yolunda birikip
kalmasının size hiçbir faydasının dokunmayacağından korkuyorum. İdrar yolu konusunda tedavi
edemiyorum.
Tekrar sustu, o kadarda büyük olmayan odanın sessizliğinde kalbimin atışını duyuyordum.
Aniden onun siyah rengli peçetesinin altındaki yüzü aydınalndı. Oturduğu yerden kalkarak yanıma
geldi. Mutlu bir şekilde bana dedi:
-Hayır, korkma, ameliyat olmayacaksın. Allah`ın izniyle iyileşeceksin. Bana seni tedavi
etmemi emrettiler, umudunu kaybetme.
Böylece, dört kür tedavi olundum. Tedavi sonrası poliklinikte USM yaptırdım.
Böbreklerim tertemizdi. Hiçbir sorun kalmamıştı.
Zarife hanım gizemli gözlerinin röntgeni ile tarayarken damarlarımdaki kanın pıhtalaşmaya
eğilimli olduğunu da demiştir. Kan analizi yaptırdığım zaman Seyit Zarife hanımın bu teşhiside
onaylandı. Kanım bir dakika on beş saniye içinde pıhtalaşıyordu. Sadece bir kür tedavi olunduktan
sonra iyi bir sonuca ulaştık. Toplam altı dakika otuz sekiz saniye!...
Şimdu bu mucizeye inanmamak mümkün mü?.
Böyükhanım Samedova

ONUN YAŞAMASI MİLYONLARCA İNSANIN YAŞAMASI DEMEKTİR
Ben, gizemli insanlar hakkında duymama rağmen asla karşılaşmamıştım. Zarife hanım işte
böyle mucizevi kişilerdendir. Onun mucizesine bizim aile de tanıklık etmiştir. Kızkardeşim Almaz
hanımın sol göğsünde tümör saptanmıştır. Hepimiz zor günler geçiriyorduk. Kaç doktora gitti
ve hepsi de acilen ameliyat olunması gerektiğini dediler. Kızkardeşime Zarife hanım hakkında bazı
şeyler anlatıyorlar. O da Zarife hanımın adresine gidiyor. Zarife hanım doktorlar tarafından
konulmuş teşhisi onaylar ve kızkardeşimi tedavi etmeye başlar. Üç kür tedaviden sonra
kızkardeşim iyileşiyor. Böylece, biz onun mucizelerini gördükten sonra sadece ona başvuruyoruz.
Bir gün uykudan uyandığım zaman ayağımın çok acıdığını hissettim. Önce o kadarda dikkate
almadım, amma bir süre sonra tamamen yürüyemez oldum. Ayağımda yumurta büyüklüğünde
tümör oluşmuştu ve tümör kıpkırmızıydı. Eşimin ısrarı üzerine kızkardeşime telefon ettim ve
ayağımdaki tümörle ilgili olarak ona bilgi verdim. O, zaman kaybetmeden bizi Zarife hanıma
götürdü. Zarife hanım beni muayene ettikten sonra uzun süre düşündü ve daha sonra `İnşAllah,
nefesim sana yardım edecektir` dedi ve elini dokundurdu. Tümör birkaç gün içinde giderek
küçülmeye başladı. Böylece, bir hafta içinde tamamen yokoldu. Zarife hanım akrabalarımızdan
çoğunu tedavi etmiş ve iyileştirmiştir. Allah onu korusun. Onun yaşaması milyonlarca insanın
yaşaması demektir.
Sevda Umudova
Bakü, Garadağ İlçesi Kürgöz Kas.

GÖZLERİ VE ELLERİ DERT GÖRMESİN
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Uzun süre safra kesem beni rahatsız ediyordu. Çok doktorun beni tedavi etmesine rağmen
olumlu sonuca ulaşamadık. Ameliyat olunmaktan korkuyordum.
Birçok yerlere, sağlık kurumlarına başvurduktan sonra en son Allah, beni Meşedi Mir Zarife
hanım ile karşılaştırdı. O, beni muayene ettikten sonra şöyle dedi: `Seni tedavi edeceğim`.
İnanmadım doğrusu. Allah`a güvenerek tedaviye başladık. Daha sonralar onun güzel davranışı,
güler yüzü, temizliği ve diğer üstün özellikleri bende büyük güven oluşturdu.
Belirlenmiş tedavi sürecinden sonra safra kesemdeki taşın parçalandığını görüp mutluluktan
kendimi kaybettim, ona ansıl teşekkür edeceğimi bilemedim!.
Benim tedavi olunmamın ardından küçük oğlum Samir`in böbreğindeki taşı kendi tedavi
yöntemleri ile parçalayarak iyileştirdikten sonra bu kadına sadece imreniyordum.
Az masraf gerektiren bu tedavilere göre tüm ailemle beraber Meşedi Mir Zarife hanıma
minnettarız ve ona şifalı ellerin dert görmesin diyoruz.
Behbud kızı Kerbelayi Ağca Hanım Ağayeva
Saatlı İlçesi, Mirzali Köyü

GÖZÜMÜ TEDAVİ ETTİ
Çocuk yaşlarımda gözüm sakatlandı, gözlerimde şaşılık vardı, görme yeteneğimi kayb
ediyordum. Bu azmış gibi, gözümde ve ayaklarımda güçlü ağrılar oluşmuştu. Henüz çocuk
yaşlarımdan gözlerimi tedavi ettirmelerine rağmen, herhangi bir değişiklik yoktu. İnsan gözü
görmeden yaşaya bilir mi?. Düşünün , kız çocuğu üstelik şaşı gözlü ve kör...
2003 yılının Temmuz ayında akrabalarımdan biri beni Zarife hanımla buluşturdu. Annebabam umutsuzdular. Zarife hanım beni muayene etti ve iyileştireceğini vadetti. İlk önce 3 kür
tedavi gördüm, ağrılar dindi, gözümün durumu normale dönüyordu. 1 ay sonra 2 kür tedavi
olundum. Tedavi sonrası Zarife hanım benden daha çok seviniyordu, çok mutluydu. Gözlerim
tamamen iyileşti. Herşey yoluna girmişti. Evimizde, ailemizde bayramdı. Allah`a şükürler olsun.
Zarife hanım, gözüm ışık veren mucizevi elleriniz dert görmesin.

Mahir kızı Ayten Ebdürrehmanova
Şeki, 2. Bilecik Köyü

ZARİFE HANIM TAM BİR MUCİZEDİR

Kış aylarıydı, nedenini bilmiyorum, ama hergün uykudan uyandığımda ellerimin, ayaklarımın
şiştiğini ve kızardığını görüyordum. Doktora gittim. Kan analizi yaptırdıktan sonra kanda yüksek
römatizm saptanmıştır. Tedavi uygulandı:-bir ay iğne yapılmasına ve ilaç kullanmama rağmen
herhangi bir etkisi olmadı. Zarife hanım annemi tedavi etmiştir. Annem beni Zarife hanıma götürdü
ve Zarife hanım beni muayene ettikten sonra kanımda yüksek römatizm olduğunu belirtti. Üç
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günlük tedavi sonrası ellerimde kızartı ve şişkinlik kayboldu. Tekrar kan analizi yaptırdım:-doktor
şaşkınlık içinde romatizmin yok derecede olduğunu belirtti. Böylece, ben Zarife hanımın
yardımıyla beni rahatsız eden hastalıktan kurtuldum.
İkinci kez karın bölgemde keskin ağrılar oluşuverdi. Tekrar kontrol için Zarife hanıma
gittim. Muayeneden sonra körbağırsakta keskin iltihablanma olduğunu belirtti ve ameliyatın
gerekli olduğunu belirtti. Annem ve benim ısrarım üzerine bana tedavi uyguladı: `Tedavi birkaç
gün süre bilir, Allah yardımcın olsun` dedi. Söylediyi gibi de oldu. Bir gece şiddetli ağrılarım
oluştu, durum o kadar kötüydüki artık ayağımı bile çekemez oldum. Annem acilen babama telefon
etti ve beni Su İnşaat Hastanesi`ne götürdüler. Doktorlar beni muayene ettikten sonra şöyle dedi:
gereken tüm işlemleri yaptıktan sonra sabaha kadar bekleriz, USM yaptırdıktan sonra ameliyat
yaptırırız, ben yumurtalığından kuşkuluyum` dediği zaman annem-`Olamaz, Zarife hanım
körbağırsağın iltihaplandığını söylemiştir` dedi. Doktor ilginç bakışlarla anneme baktı: `Neyse,
sabah olunca USM sonucundan sonra görüşürüz` dedi. Annem ve babam beni eve götürdüler.
Sabah saat 9:00`da biz artık hastanedeydik. Cerrahi uzman USM sonuçlarını inceledikten sonra
doktorla beni kontrol ettiler ve Zarife hanımın koyduğu teşhisi onayladılar. En son, beni ameliyat
ettiler. Zarife hanımın gözüyle tarayabildiğini doktorlar USM aracılığı ile belirliyorlar. Zarife tam
bir mucizedir.
Mirze kızı Sefiyye Ahmedova
Surahanı İlçesi, Amircan Kas, Z.Tağıyev Sok, Apt. 8, D.15

BİZİ ZULMETTEN AYDINLIĞA ÇIKARDI
Kızım Könül uzun yıllardı boğazındaki fazla etten acı çekiyordu. Çocuk 10 yaşına kadar çok
acı çektik, en son, boğazındaki fazla eti almaya karar verdik. Analiz yaptırdık, sonuç negatifdi.
Çocukta kilo alma, yorgunluk, baş ağrıları, sıkca su içme gibi belirtileri izlenmekteydi. Könül`ü
Bakü Çocuk Üroloji Hastanesi`ne sevkettiler. Hastanenin doktoru, Tıp Bilimlerim adayı Kamal
Abdullayev Könül`ü muayene ettikten sonra sol böbreğinin işlevliğini kaybettiğini ve 2 günden geç
olmadan cerrahi ameliyatın gerektiğini belirtti. Doktor bunu benim ve çocuğun yanında öyle
duygusal anlattıki çocuk duyunca korktu. Her anne gibi ben bu duruma dayanamadım, kendimden
geçtim. Bana yardım ederek kendime getirdiler. Ama, çocuğum o kadar korkmuştu ki, bir türlü
sakinleşmiyordu. Biz doktora çocuğun böbreğine dokunmamak şartıyla doktora ameliyata razı
olduğumuzu söyledik. Doktor başka çaremizin olmadığı belirtti. Biz, çocuğu yurtdışına götürmek
istediğimizi söylediğimiz zaman doktor bu hastalığın dünyanın hiçbir yerinde tedavisinin mümkün
olmadığını beyan etti. Çok zor durumdaydık ve eve geldiğimiz sırada akrabalarımızdan biri bize
Zarife hanıma başvurmamızı önerdi. Biz onun yanına gittik. Zarife hanımda çocuğun sol böbreğinin
işlevliğini kaybettiğini onayladı ve ertesi sabahdan itibaren tedaviye başladı. İlk aşamadan sonra
çocuk suyu az mıktarda içmeye başladı, idrarında çökelti azaldı ve çocuk kendini zinde hiss
etmeye başladı. Üç günlük tedavi süresi tamamlandı. Könül şuan kendini iyi hissediyor. Könül`ü
cerrah bıçağından, sakat kalmaktan kurtaran bu şifa perisine teşekkür etmeye kelime
bulamıyorum. Allah, onu bizim gibi çaresiz insanlara bağışlasın. Zarife hanım, size teşekkür
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ediyorum. Çocuğumuzun işlevliğini kaybetmiş böbreğini iyileştirerek bize tüm dünyayı verdiniz,
bizi zulmetten aydınlığa çıkarttınız. Teşekkürler, Zarife hanım!.
Könül`ün velileri: İlgar ve Seylan Novruzovlar
Bakü, Abşeron İlçesi, Novhanı Köyü

HERGÜN BİR MUCİZE
Ben, ona ve onun olağanüstü kişiliğine `cennet-cehennem`in varoluşuna inandığım kadar
inanıyorum. Bizler -yani
yardımcıları onun mucizelerinin gücünü, şifalı ellerinin etkisini,
insanların mutluluğunu, duasını, düştükleri durumdan kurtuldukları için onun kutsal mekanına
sürünerek gelen, mutluluk göz yaşlarında boğulan insanları, aşkı, şefkati, temizliği, sıradışı
olması ve ayrıca mütevazi kişiliğini hergün gözlemleyen insanlarız. Belki de bu hergün onunla
karşılaşmamız, konuşmamız, onun inanılmaz derecede pozitif atmosferi, bize her dokunuşunda
vücudumuzdaki yorgunluğun ortadan kaybolması, hatta- moralimizin nasıl değiştiğini görmek
bile Allah`ın rıza sonucu oluşuyor. Bu açıdan kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü, Zarife hanım
beni herhangi bir tıbii malzeme kullanmadan 3 gün içinde tedavi ederek iyileştirmiştir. Ben,
sadece onun insanın anatomik-fizyolojik yapsını tarayabilme yeteneğine sahip olduğuna değil, hatta
duvarın obür tarafını bile görebildiğine inanıyorum. Yazdıklarımı kanıtlamak için birkaç örnek
vermek istiyorum:
3-4 gün belimde ağrılar oluşmuştu. Eğilip kalkamıyordum. Birgün sabah uykudan uyanınca
ağrılar o akdar şiddetliydi ki, yatağımdan kalkamaz oldum. Eşim ` Doktor çağıralım mı?` diye
sordu. Ben, iğne ve ilaçlardan çok korktuğum için `Sandığın kadar ağrım yok` dedim. Azacık
kendimi toparladım ve ayağa kalkarak işe gittim. O gün Zarife hanımın yanına gelen hastaların
sayısı fazlaydı. Bu yüzden selamlaşmağa bile fırsatımız olmamıştı. Ben işime koyuldum, amam
ağrılarım dinmek bilmiyordu. Benim odam Zarife hanımın odasıyla komşudur. İş yerime 15-20
dakika sonra geldim. Aniden Zarife hanım sekreterine şöyle dedi` Bilgisayarlı çocuğumu çağır.
Bakalım derdi neymiş!. Şaşırdım kaldım.... Çünkü o, benim geldiğimden habersizdi. Böylece, onun
duvarın obür tarafında yaşananları bile görebildiğini bile farkettim.
Odasına girdim, ışığı kapatması 2-3 saniye oldu.
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`Böbreğinde tuzdan berkimiş kristaller, kir ve irin vardır. 3 gün seni tedavi ederim, iyileşirsin`
dedi ve elini bana dokundurdu. Evet... şimdi insanların onun odasından sevinerek çıkmalarının,
dualar etmelerinin nedenini çok iyi anlıyorum. Vücudum sanki rahatlandı, sakinleşti. Ağrılarım
azalmaya başladı. `Eve git, bu durumda çalışmak olmaz, ama ağrıların devam edecektir, çünkü
kristaller dökülecek. Ağrıların artacağı takdirde ağrıkesici kullanabilirsin, başka herhangi bir şey
yapmana gerek yok. Sabah yine tedavi ederim` dedi. Eve döndüm, gece ateşim yükseldi. Sabahı
zor açtım. Sabah olunca tüm ısrarlarıma rağmen eşim doktor çağırdı. Çünkü ateşim 40 dereceden
aşağı düşmüyordu. Doktor şöyle dedi:` Böbreğin olabilir, ama daha çok sıtma belirtisine benziyor`.
Çok sayda antibiyotik, böbrek çayı ve d. önerdi. Malerinin olup- olmamadığını araştırmak için
parmağımdan kan aldılar. Doktor: `Yarın analizin sonucu çıkacak, tekrar gelip sizi kontrol ederim.
Ama, mutlaka antibiyotik yaptırın`. 10 günlük tedavi uyguladı. 4. gün olmasına rağmen ateşim
düşmüyordu, kendimi kötü hissediyordum. 5. gün güçlükle bile olsa işe gittim. Zarife hanım yine
elini bana dokundurdu ve ` sana üç gün gelmeni söylemiştim` dedi. O gün ateşi düştü. Sabah
kendimi iyi hissediyordum. Zarife hanım` Bu gün sene son kez elimi dokunduruyorum, artık
böbreğin seni rahatsız etmeyecek` dedi. Olay söylediği gibi oldu. Evde bana ait tüm ilaç kutusunu
çöplüğe bıraktım...
Allah, kimseye hastalık kısmet etmesin, etse bile Zarife hanımı bulmayı nasıp etsin. Allah, sizi
korusun. Ahirette sevdiği kullarıyla, kutsal insanlarla beraber aynı safada dayanmayı nasip etsin.
Amin!.
Onun hakkınd açok şeyler yazabilirim. Fakat, Zarife Mayılova`nın mucizeleri bitmeztükenmezdir. Öyle yazarlar vardır ki onlar her zaman bu mucizeleri yaratan kişinin sıradışı yeteneği
hakkında yazılar kaleme alır ve alacaklar.
Müslüm kızı Aygün Gurbanova

HAKİKATLERİ DİKKATİNİZE ARZ EDERİM
1995 yılında evlilik yapmama rağmen 7 yıl çocuk özlemiyle yaşadım. 1996-1997 yıllarında
Bakü Garayev Hastanesi`nde ve 1998 yılında ise Bakü Onkoloji Merkezi`nde tedavi oldum, fakat
sonuç olumsuzdu. Her iki hastanede Hafiz Caferov`a sperm yetmezliği teşhisi konulmuştur.
2002 yılının Nisan ayında komşuları ona Seyit Zarife hanıma başvurmasını önermişler. Zarife
hanım muayene ettikten sonra doktorların yanlış teşhis koyduklarını belirtti. Sorun Hafiz
Caferov`un eşi Zümrüd Aliyeva`dadır. Çocuk olmamanın nedeni Zümrüd Aliyeva`nın rahmindeki
soğuk algınlığıdır. Zarife hanım onu tedavi edeceğine söz verdi.
2002 yılının sonunda onların Leyla isimli kız çocukları doğdu. Tekrar tedavi sonucu 2004
yılının Mart ayında ikinci çocukları Celale doğdu. Zarife hanımla ilgili kitap yayınlanacağını
duydum ve bu gerçeği mektup şeklinde dikkatinize arz etmeyi kendime borç bildim.

Minaye Caferov
(Kayınvalide)
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Zire Kas, Babayev Sok, Ara sokak 6, D.22

TANRI ONU KORUSUN
Sabunçu İlçe Hastanesi`nde tedavi görüyordum. Çünkü rahmimde yumurta büyüklüğünde
tümör olduğunu söylemişlerdi.
Zarife hanım beni muayene ettikten sonra herhangi bir tümörün olmadığı ortaya çıktı. Aslında
rahmimin tedavi olunmasına bile gerek yokmuş.
Eğer, Zarife hanıma gitmeseydim Allah biliyor daha ne kadar gereksiz yere beni tedavi
edeceklerdi. Tanrı bu kadını korusun.
Mirabbas kızı Sekernaz Ahmedova
Gobustan

TEDAVİ EDECEĞİNE SÖZVERDİ
2 Nisan 2004 tarihinde 2 Nolu Bakü Klinik Çocuk Hastanesi Röntgen Bölümünde Prof. E.F.
Garayev muayene sırasında Orhan`ın yüzü ve alnında iki taraflı kistli haymarit olduğunu belirtti.
Tedavi uyguladı, eğer herhangi bir sonuç elde edemezsek cerrahi ameliyatın kaçınılmaz olduğunu
belirtti.
Annesi akrabalarının önerisi üzerine 03.09.2004 tarihinde Orhan`ı Seyit Zarife hanımın
yanına götürdüler. Zarife muaye sonrası Orhan`ın başında kan damarlarında tıkanıklık olduğunu
belirtti. Spazm nedeni bu olsa gerek. Az sayda haymarit izlenmektedir ve onu iyileştireceğine söz
verdi. Tedavi süresi tamamlandıktan sonra çocuk kendini iyi hissediyor. Zarife hanıma minnettarız.
Erestun oğlu Orhan Hanlarov
Bakü, Nerimanov İlçesi, Eşref Aliyev Sok, Apt. 37, D. 56

ÖNCE ALLAH`A, SONRA SİZE MİNNETTARIM ZARİFE HANIM
Bir yıl önce hayatta kalma şansım az olduğu halde, şimdi Allah`ın kudreti, sizin şifalı elleriniz
sayesinde geleceğimle ilgili arzular, hayaller kura bilirim.
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Ölümle kalım arasında mücadele ettiğim bir günde rastlantı sonucu hastalığım konusunda
duymuş çok değerli bir arkadaşım bana sizinle ilgili bazı şeyler anlattı ve beni size getirdi. Bu
olay, doktorların bana kimyaterapi uygulayacakları bir zamanda oluşuverdi. Fakat, ilahi bir güç
beni bu tedavi yönteminden kurtardı. Zarife hanım da doktorların `Tümör` teşhisini onayladı. Biraz
düşündükten sonra `Endişelenmene gerek yok, seni iyileştireceğim` dedi ve dediğini de yaptı.
Allah, sizden razı olsun Zarife hanım. Çok yaşayın. Çok yaşayın ki benim gibi hastalığa
muzdarıp insanlara şifa, ailelerine mutluluk veresiniz. Allah, sizi korusun!. Derin saygı ve
ihtiramla size sonsuza kadar minnettarım.
Raise hanım
Bakü, Yasamal İlçesi

ONUN MEKANI UMUT KAPISIDIR
Gelinimin ilk çocuğu hasta doğdu. Doktorlar doğru teşhis koymadıkları için bizi OMD
Hastanesi`ne sevkettiler. Çocuğa iğne yaptırılacak adıyla bizden 700 USD Doları değerinde para
aldılar. Çocuğa gereksiz tedaviler uygulandı. Fakat. Çocuk 3 yıl sonra öldü. İkinci çocuk doğduğu
zaman başın yukarı kısmı ile ilgili olarak sorunlu doğdu. Bize ise çocuğun sağlıklı olduğunu
söğlediler. Ama bu çocukta çok yaşamadı.
Zarife hanımın şifallı ellerinin sayesinde ve uyguladığı tedavi sonucu üçüncü kez gebe
kaldım. Doktorlar bana şöyle dediler: `Neden gelinin hamile kalmasına izin veriyorsun, çocuk
yine sakat doğacak. Eğer, yine aynı durum yaşansa bu zaman dilekçe yazarak çocuktan vaz
geçebilirsiniz`.
Azerbaycan`ın ünlü kinetik uzmanlarından biri olan doktor Elhan bile gelinimi iyileştiremedi.
Gelinin anlattıklarından: Zarife hanıma gittim. O, çocuk sahibi olup olmadığımı sordu. Evet,
var dedim ve çocuğu ona gösterdim. O, çocuğu gördükten sonra kafasını salladı ve bana dedi: `
Senin sağlam çocuğun olacak, korkmana gerek yok!`. Onun bu dediklerinden sonra gözlerime
sanki ışık doldu.
Tedaviye başladı, çok geçmeden gebe kaldım ve her ayda bir muayene için Zarife hanıma
gidiyorum. Çocuğun yine sakat doğacağından korktuğum için USM yaptırmak, çocuğun durumunu
ve cinsiyetini öğrenmek amacıyla Zarife hanımdan izin istedim. Çünkü doktorlar `Kaderinde
erkek çocuğu yoktur, bu yüzden erkek çocuğub sakat doğuluyor` demişlerdi. Zarife hanım USM
yaptırmama izin vermedi:` Endişelenme`.
9 ay sonra çocuğumu kucağıma alanda gözlerime inanamadım. Belkide soyumuzda onun
kadar güzel çocuk doğmamıştı...
Allah, sizin kutsal mekanınızı her zaman umut kapısı yapsın, Zarife hanım.

Kamal kızı Kesire Gasımova
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HASTALIK TARİHÇESİ SONA YETDİ
Annesinin anlattıklarından:Oğlum bölgede çalışıyor. Birgün beklemedik halde eve geldi,
durumu iyi değildi, rengi solmuş, ağrılar içinde kıvrılıyordu. Sanki 3 gün önce uğurladığım kişi
değildi.
Bölgedeyken ağır halde doktora gitmiş, doktor acil yardımda bulunduktan sonra tedavinin
kolay olmayacağını itiraf etmiş ve oğlumun acilen Bakü`ye dönmesini önermiştir:` Gençsin,
kendini harab etme, doğru şekilde tedavi olun, iş bekler` deyerek oğlumu şehire uğurluyorlar.
Zaman kaybetmek olmazdı, kanaması vardı. Acilen doktora gittik. Ultrasonografi sonrası teşhis
konuldu:-İdrar kesesi üzerinde tuhaf şekilde gül kümesine benzer tümör vardı ve acilen ameliyat
olunması gerektiğini önerdiler.. Şoke olduk, ama söylenenleri de kabul etmek zorundaydık.
Ameliyat tarihi belirlendi. Ameliyat öncesi oğlum hastanede kalmalı, analizler yaptırmalı, gereken
işlemleri kabul etmeli ve ameliyata hazır olmalıydı. Aslan gibi oğlum gözlerimin önünde mum gibi
eriyip gidiyordu. Şimdi bir soru bizi daha çok rahatsız ediyordu: `Acaba, bu tümöre bıçak vurulur
mu?. Çünkü, küçükcük bir yanlış, bilgisizlik genç bir hayatı mahv ede bilirdi... Böylece kuşkular
içerisinde kıvrılıyorduk. En son, uzun yıllar tanıdığımız, elinin şifasını, gözlerinin mucizesini
gördüğümüz, çeşitli teºhisler konulmuş akrabaları, tanıdıkları, ayrıca 2000 yılında beni kalp
krizinden iyileştirmiş, Tanrı`dan sonra ikinci kudretli ve mucizevi insan olan Zarife hanıma gittik
ve iyiki onun yanına gitmişiz.
Zarife hanım aydın gözleriyle oğlumu muayene ettikten sonra gördüğünü bir yaprağın
üzerine çizdi. Oğlum resmi görünce yüzü şaşkın bir ifade aldı. Aniden `Ben USM yaptırırken bunu
görmüştüm` dedi.
34 yaşlı erkeğin vücudu, dudakları titriyor, bense ağlıyordum. Mutlulukla umut birbirine
karışmıştır, demekki Zarife hanım oğlumu tedavi edecektir. Bu selvi boylu, güzel kadının sabırlı,
şevkat dolu sesini duydum. `Korkmana gerek yok, Yüce Allah`ın da yardımıyla seni
iyileştireceğim` söylemesi sanki alevlenen yüreğimize su serpti.
Heyecan dolu 3 günlük tedavi o şifalı ellerin gücü, 10 günlük aralık ve tekrar kontrol.... Tümör
bu süre içinde 16 mm`den 5 mm`e kadar küçülmüştür. Doktorlar gördüklerine inanamıyorlardı,
fakat bu bir gerçekti. Daha 3 günlük tedavi, bununla da bizim acı günlerimiz son buldu. Tümör
tamamen ortadan kayboldu, oğlum sağlığına kavuştu. Bu da Zarife hanımın mucizelerinden
biriydi.
Böylece, ilk günlerde korku, ortalarda şefkat, en sonda mutlu sonlukla biten hastalık
tarihçesi kapandı. Tanrı`nın izni, Zarife hanımın gücü ve merhameti
zorluklardan kolayca
kurtulmamıza yardım etti.
Vahid kızı Müşfig Arabov

DİL ANLATMAKTA, KALEM YAZMAKTA GÜÇSÜZDÜR
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Aziz ve sevgili Zarife hanım hakkındakileri dil anlatmakta, kalem ise yazmakta güçsüzdür.
Ben, yüksek eğitimliyim ve daha önceleri mucizelere inanmıyordum. Herkesi gibi bende
hastalığım nedeni ile Zarife hanıma başvurdum.
Sol göğsümde oluşan ödem ağrılı-acılı tedaviler sonucu (Doktorlar tarafından) 1998 yılında
gelişerek beni cerrahi ameliyatla karşı karşıya koydu. Ayrıca bu yıllarda miyom oluşmuş ve
hayatımdan, bitmeyen tedavilerden bıkmıştım.
Hoş bir rastlantı sonucu Zarife hanım hakkında duydum ve doğrusu duyduklarımı cittiye
almadım. Ama, bir süre önce korkunç hastalıktan kurtulmuş bir kişiyi gördükten sonra Zarife
hanıma başvurmak kararı aldım ve yanına gittim. Kapıyı açarak beni odasına davet ederken yüzü
peçe ile kapalı olmasına rağmen onun hoş, sıradışı nefesi bana dokundu. Korkum ortadan kalktı.
Zarife hanım benim teşhisimi o kadar dürüst, bilimsel açıdan açıkladı ki, onun yüceliğine olan
güvenim daha da arttı.
Beni iyileştireceğime söz verdi ve sözünü tuttu. 17 yılda çektiğim acılar 3 gün içerisinde yok
oldu. Miyoma, karaciğer ve safra kesemi tedavi eden Zarife hanım beni aileme, tekrar hayata geri
kazandırdı.
Zarife hanım, siz kurtarıcısı, şifa dağıtma misyonunu yerine getirmek için Allah tarafından
bize lütfedilmiş bir elçisiniz.
Siz servetsiniz ve biz bu serveti korumalı, sevgi, kıymetiin bilmeliyiz. Sizinle bir mekanda,
zamanda, ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Sizinle irtibat kuran herkesin, özellikle ben ve tüm
ailemin yüreğinde taht kurmuşsunuz.
Nefesinizin, ellerinizin şifasının zamansız ve kalıcı olmasını Allah`tan diliyorum.
Ahmed kızı Nigar Sultanova
Azerbaycan Jeofizik Bilimsel Araştırma Enstitüsü Bölüm Başkanı
Jeofizik
Bakü

ONA BENZER İNSAN VAR MI
Bu ya bir mucizedir ya da Allah tarafında verilmiş lütuftur. Çocuk doğduktan sonra doktorlar
çocuğun sağlam doğacağına inanmadılar. Çocuk doktoru bana diyordu ki-sende kromosom
yetmezliği vardır.bu yüzden çocuklar böyle doğuyor. Doktor bizzat gelip sağlam, kusursuz
doğmuş çocuğu gördü ve bana şöyle dedi:` Hiçbir zaman inanmazdım ki, bu evde,ailede sağlam
çocuk doğabilir. Allah`ım seni tanımayana lanet olsun. Bu bir mucizedir`.
Zarife anneye nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. O, ailemizi dağılmaktan kurtardı, bize
destek oldu. Allahu Teala`dan ona sağlıklı yaşam, uzun ömür diliyorum. Bana yardım ettiği gibi
tüm insanlarında yardımcısı olsun.
Kamal kızı İrade Aliyeva
Bakü, Maştağa Köyü, Azizbeyov Sok, D.52
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SON ANDA KARŞIMA ÇIKAN UMUDUM
2001 yılında Moskova 83 Nolu Klinik Hastamesi`nde doktor Gorbukov bana fibroz-kistozmastopati teşhisi koydu. Aralıksız olara tam bir yıl yarım bu hastanede tedavi gördüm. Tedavi
gördüğüm sıralarda ağrılarım olmuyordu, fakat tedvai bitince ağrılarım tekrar oluşuveriyordu.
2004 yılında Cumhuriyet Hastanesi`nde USM yaptırdım. Muayene yaptırdıktan sonra
doktorlar mememdeki tümörlerin cerrahi yöntemle alınmasına karar verdiler. 1 ay sonra ameliyat
olunacaktım.
Rastlantı sonucu Zarife hanım hakkında duydum ve 06 Mart 2004 tarihinde onunla görüştüm.
Zarife hanım beni iyileştireceğini vadetti, 3 günlük tedavi sonrası ağrılar ve tümör kayboldu. O,
benim son anımda karşıma çıkan umudum oldu. Tanrı onu korusun.

Maharram kızı Gülnaz Osmanova
Kürdemir İlçesi

ZİYA GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKARTTI
Ziya henüz 3 yaşındayken şiddetli konvülsiyon geçirmesinden dolayı gözlerinde şaşılık
oluşmuş, sağ eli titriyor, sinirleri bozulur. 8 yıl boyunca İlçe Merkez Hastanesi`nde, Zeynalov
Kliniği`nde, Çocuk Nöroloji Merkezi`nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü`nde, Akad.
Zarife Aliyeva Oftalmoloji Enstitüsü`nde yapılan tedaviler %50 oranında etkisini göstermiştir.
Merkez Klinik Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünde, ABD`den İsmayıllı`ya gelmiş doktorlar da
Ziya`yı muayene ve tedavi ettiler.
Yeni Musavat Gazetesi`nde Seyit Zarife hanıma hakkında yazılan makaleyi okudum ve onun
yanına gittim. Zarife hanım çocuğu muayene ettikten sonra `Sen tamamen iyileşeceksin` dediyini
asla unutamadım. Çocuğumu tedavi ettikten sonra Ziya`nın sağ elinin titremesi dayanır, görme
yeteneği %50-60 oranla iyileşir. Vücutca zayıf olan Ziya giderek gelişmeye ve kilo almaya başlar.
En sonda Ziya gözlüğünü çıkarıyor.
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Ziya Alizade`nin babası: Allahverdi Aliyev
İsmayıllı İlçesi, Ara Sokak 1, D.7

BENİ KURTARDI
Aslen Füzuli`li, eşim ise Laçın bölgesindedir. Her ikimizin de kaderine göçmenlik hayatı
yazılmıştır. 1994 yılında evlilik yaptık. 9 yaşında bir kız çocuğumuz var. Uzun yıllar tedavi
olunmasına rağmen çocuk sahibi olamıyordum. Bu yılın Mayıs ayında gebe kaldığımı öğrendim.
Ama, vücudumda oluşan ağrılar sonucu doktora gittim.
USM sonucuna göre ikiz çocuklara gebeydim. Fakat, bebeklerden biri rahmimde, diğeri ise
rahmin dışı boruda yerleşmiş ve şişmiştir. Doktorların söylediklerine göre acilen ameliyat
yaptırmasam şiş patlayacaktı. Bayıl kasabasında yerleşen 5 Nolu Doğum Evin`de odam bile
hazırlanmıştı. Çaresizdim. Ayrıca belli miktarda para ödememiz gerekiyordu. Maddi durumumuz
bu ödemeyi yapmaya uygun değildi. Bir taraftan cerrahi ameliyat korkusu, karnımdaki ikiz
çocukların kaderi, vücudumda oluşan ağrılar, diğer taraftan ise maddi zorluklar bizi zor duruma
sokmuştur. Uzun yıllar anne olabilmek isteği ile yaşadığım bir zamanda mutluluk ve kederle karşı
karşıya kalmıştım.
Arabaya binip hastaneye gitmek üzereydik ki, teyzem Zeynep hanım önce Zarife hanımın
yanına gitmemizi önerdi. Zarife hanıma gitmeye karar aldım. Ben, eşim ve teyzemle beraber
Zarife hanıma gittik. Yol boyunca aklımdan geçenleri elimde olmadan beni ağlamak zorunda
bırakıyordu. Teyzem yol boyunca bana Zarife hanımın mucizelerinden, ona güvendiğinden, onun
mucizeleri sayesinde sağlığına kavuşan insanlardan bahsederek beni sakinleştirmeye çalışıyordu.
Zarife hanım durumumu dikkate alarak beni sıramı bekletmeden kabul etti. O, elini başıma
dokundurdu. Güler yüzle, tatlı dille beni rahatlattı ve karanlık odada muayene etti. Doktorların
dediklerini ve durumumun gerçekten kötü olduğunu onayladı. Elini karnımın üzerine dokundurdu
ve şöyle dedi:` Çocuğu tekrar borudan rahmine geçirttim, tehlike aradan kalktı, üç gün boyunca
gel, herşey iyi olacak`.
Kaç gün ağrılar nedeniyle bir lokma yemek yiyemiyor, uyuyamıyordum. Zarife hanımı terk
edip eve döndükten sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Sanki birkaç saat bundan önce ağrılar
içinde kıvrılan ben değildim. Birkaç gün sonra Zarife hanım bana `Çocukların kendilerini iyi
hissediyorlar` dedi ve gülerek bana baktı. Sanki omuzlarımdan ağır bir yük kalkmıştır.
Böylece, Zarife hanımın şifalı elleri beni cerragi ameliyattan kurtardı. Maddi durumumuzun
iyi olmaması benim iyileşmeme engel olamadı.
Allahu Teala Zarife hanıma uzun ömür nasip etsin lütfettiği ilahi yeteneği ondan esirgemesin.
O, halkımızın onuru, şifa meleğidir.
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IV BÖLÜM
FENOMEN ZARİFE HANIM PERİYODİK
BASINDA

UMUT KAPISI
Onun mucizevi şifa dağıtma yeteneği hakkında ilk kez Gence`deyken duydum. Tabiiki bende
onunla görüşmek, konuşmak isteği yarandı.
Bir sabah saat 9:00`da Zarife Mayılova`nın Gence Tren İstasyonunun yakınında bulunan evine
vardığım zaman burada yaklaşık 30 kişilik ihtiyarın toplaştığını gördüm. Onlar sıralarını
bekliyorlardı. Merak için onlarla konuşmaya başladım. Çaresiz, umutsuz bu insan kalabalığı
Zarife hanımın yanına büyük umutla, güvenerek gelmişlerdir.
Zarife kimdir?. Genç kadın Kelbecer`in Kils ekğyünde doğdu. İlkokul dördüncü sınıfa kadar
eğitim almıştır. Evlidir. İki çocuk annesidir. 90 yaşlı ihtiyar bir kadının anlattıklarına göre
Zarife`nin dedesi Seyit Misgin sıradışı yeteneğe sahip insandı. Kutsal mekanında geyik, ceylan,
karaca varmış. Kapısına zincirle gelen sevinc içinde geri dönüyorlarmış. Görünen buki AllahuTeala dedesinin nefesini, sihrini, gücünü onun 35 yaşlı torunu Zarife hanıma nasip etmiştir.
Bu kapıya gelenler asla umutsuz geri dönmüyorlamrış. Onun herhangi bir ilaç ve diğer tıbbi
malzemeler kullanmadan görmeyen gözlere şifa dağıtması, böbreklerdeki taşları eritmesi, sağır,
dilsiz insanları tedavi ettirmesi, fibrom-kistleri iyileştirmesi, bazı küçük çaplı ödemleri eritmesi ve
d. olgular gerçektir.
Koyduğu teşhisin doğruluğunu görenlerin ruh halinin nasıl değiştiğini, yüzlerinde tebessüm
oluştuğunu gördüm.
Zarife bacım, sizin de yüzünüzden hiçbir zaman gülüş azalmasın!.
S.Ağayev
Tale Gazetesi, 27.11.1994

ŞİFA PERİSİ
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Uzun yıllar mide bağırsak hastasıydım. Çok doktora başvurdum, ilaçlar kullandım. Zarife
hanımın ismini duyduktan sonra yanına gittim. Söylentile doğruymuş. Karanlık bir odada beni
muayene etti ve hastalığımı kapsamlı şekilde anlattı. Şaşkınlık içindeydim. `Bunun işi Allah
vergisidir` diye düşündüm. 2-3 tedavi küründen sonra beni tedavi etti.
Bir hafta sonra tamamen iyileştim.
Kızım Nahide için endişeleniyorduk. Kör olmasından dolayı evliliğide sonlandı. Bebeğiyle
babaevine geri döndü. Dışarıya bile refakatcısı ile çıkıyordu. Ben iyileştikten sonra kızımıda
Zarife`nin yanına götürdüm . İkinci kürden sonra dörtlü cam gözlüğünü onun tedavi odasında
bırakıp eve döndü.
Genife Samedova
Kelbecer Harayı Gazetesi genel editörü
Murovdağ Gazetesi No 16
25 Kasım 1994

ZARİFE MUCİZESİ
Olağanüstü duyarlılığa sahip psikolojik deneyler ustası Tofik Dadaşov henüz o zaman diyordu:
`Erkekler beni affetsin, geleceğin kadınların elinde olacağına eminim!`.
Zarife hanım orijinal sezgiye, insanları şaşırtma yeteneğine sahiptir. 12 yaşındayken 12 günlük
lateji uykusuna gitmiştir. Bu kutsal uykusu hakkında annesi ve ninesi dışında hiçkimseye bahs
etmemiştir. Tanrı ona ruhsat vermemiştir.
Bi makalemde birkaç kişinin samimi sözleri, başvuruları yeralmış, ayrıca, Genife Samedova,
Hemid Hüseynov, Ruhiyye Hüseynova, Nigar Bakunova, Zehra Esedova, Sedaget Gurbanova,
Zinyet Ahmedova gibi insanlarda işten sözlerini dile getirmişlerdi.
... Affedin, düşmen elinde olan kutsal mekanlarımız, Kilse Köyündeki Seyit Misgin`in kutsal
mekanı, affedin, sizi koruyamadık. Ne mutlu ki, ışığı çalmak, onu işgal etmek imkansızdı.
Hastaları Allah`ında izni ile karşılıksız kabul eden, onlara umut, sağlıklı yaşam ihsan eden Zarife
hanımın dileği, yüreğinde büyük kederi, ağrıları vardır. Vatan hasreti, Vatan derdi. İlaç
sıkıntısının yaşandığı ve pahalı olduğu bir dönemde milletinin ona büyük ihtiyacı vardır. Onun
gibilerini korumak, değerini bilmek bizim en ümde görevimizdir.
Mahmud Gacar
Açık Söz Gazetesi
03 Mart 1995

SOYAĞACINI YAŞATIR
Tam altı ay felç hastası oldum. Bir tarafım işlevliğini tamamen kaybetmiştir. Ayağımı
kullanamıyor, kolumu yukarı kaldıramıyor, elim hiçbir şeyi tutmıyordu. Gözüm sanki taş olmuştu,
kullanamıyordum. Kelimenin tek anlamıyla ağır yatak hastasıydım.
Ailem beni sedyede Zarife hanıma götürdüler. Önce kararsızdı. Hasta geç kalmıştır dedi.
Daha sonra Allah`a dua ederek ondan izin istedi. Meşedi camından yüzüme su çileyip şifalı ellerini
- 167 -

donmuş, duygusuz vücuduma dokundurdu. Üç kür tedavi sonrası ayağımı yere basmaya başladım.
Kendime söz vermiştim, eğer yürüyebilirsem Zarife hanımın ayakları altına halı salırım. Dediğimi
aynen yaptım.
Ama, Zarife hanım şöyle dedi:` Bana verdiğin çiçek bile bana yeter. Ben de bu halıyı sana
bağışlıyorum. Düşünkü, bacın halıyı bu kutsal mekandan sana hediye ediyorum.
Zarife hanım gözü gönlük tok biridir. O, fakirlere, mültecilere, zorunlu göçmenlere karşılıksız
hzimet gösteriyor. Ayrıca, kendi mekanından hediyeler bile dağıtıyor.
Neriman İbrahimov
Gence
Kelbecer Harayı Gazetesi No. 11
26 Eylül 1995

PERİYODİK YAYINDA
Duyduklarıma inanmak kolay değildir.
Temel hastalıklardan bahs etmiyorum. Peki,
karşısımda tıp biliminin bile güçsüz olduğu hastalıkların, cerrahi işlemlerin yardımıyla ortadan
kaldırılması imkansız olan hastalıkların tedavi etmesine gelde inanma!. Röntgen aygıtını
kullanmadan, ışığı kapatarak insanın iç organlarını görebilmek, ağır hastalıkları ayrıntılarıyla
açıklamak, kesin tanı koymak, muayene ve tedavi etmek hiçte kolay değildir.
Dümya ışığına hasret kalmış gözleri iyileştirmek, top atıldığında kılı bile kımıldamayan
insanların daha sonra fısıltılarını bile duymak yeteneğini kurtarmak, hayatta tüm umutlarını
kaybetmiş insanların dertlerini kederlerini yok etme yeteneğine sahip olduğunu duyarken hayret
ediyorsun....
Yüz defa duymaktansa bir kez görmek kararı aldım.

Deniz Gazetesi
16-31 Mayıs 1996

ZARİFE MAYILOVA: `HER KİMSE BÜYÜCÜYE GİDİYORSA ŞEYTAN`A KAPI
AÇMIŞ OLUYOR`
İnsanların yaşam koşullarının hergün giderek daha da zorlaştığı bir dönemde büyücülük,
falcılık, dolandırıcılıkla uğraşanların `iyi yetişip` çoğalmaları için `uygun ortam` oluşturulmuştur.
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Bunun kanıtlanmasına gerek yoktur. Günümüzde bile falcılar, dua yazanlar, zar atanlar vardır.
Onların yegane amaçları insanları aldatarak para kazanmaktır.
Bu tür kişilere rağmen, insanlara harcadığı işi, zahmeti göz önünde bulunan, şifa dağıttığı
hastaların kalben teşekkürünü kazanan Zarife hanım Mayılova gibi insanlar da vardır.
Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı halk tababeti bilimcilerinin unutmaması çok iyi olurdu. Sağlık
Bakanlığı onlara himayecilik yapsın. Böyle insanlara himayecilik yapmak halkın sağlık hizmetini
kısmen de olsa iyileştiriyor.
Hikmet İslamoğlu
Adalet Gazetesi
24. 12. 1966

İNSANIN YÜREĞİ TEMİZ OLMALI
Mucizevi-şifa dağıtan insan olarak hakkında duyduğumuz Zarife Mayılova`nın yanındayız.
Bura o kadarda büyük olmayan, süssüz püssüz bir odadır. Duvarda Zarife hanımın teşhis koyduğu
ve tedavi ettiği hastalıkların listesi, ayrıca başvuran kişilerin başvuru tablosu bulunmaktadır.
Sadece Mart ve Nisan aylarında farklı teşhisleri konulmuş 600 hastayı kabul etmiştir. Burada
Çernobil NS (Çernobil Nükleer Santrali) sonucu hasar görmüş hastaları da tedavi ediyor. Bu
insanların çoğu burayı garip, bazen de belirsiz şifa bulmak duygusuyla terk ediyorlar.
Evet, o artık çoğuna yardımda bulunmuştur. 24 Mayıs 1995 tarihinde Basın ve Bilişim
Bakanlığı ona hayırseverliğine ve şifadağıtıcı yeteneğine göre H.Z.Tağıyev `Hayırseverlik ve
Katkılarından Dolayı` Diploması ile ödüllendirilmiştir.
Zarife hanımın yardımıyla çoğu insan tedavi görmüş, şifa bulmuştur.

Fuad Orucov
Gündelik Haberler Gazetesi
03 Mayıs 1996

MUCİZE
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Yazar meslektaşlarıma rağmen ben sizlere duyduklarımı, gördüklerimi aktarmak istiyorum. Bu
sıradışı kadınla beni milliyetce rus olan komşum Galina hanım tanıştırdı.
Peki, bu ilahi yeteneğe sahip, çoğunun sevmedikleri bu kadın kimdir?
Şifa bulabilmenin yanısıra onun yanına kötü amaçla gelenler bile vardır. Gelin, imanı
olmayanlar hakkında konuşmayalım. Zarife hanımın şöyle bir söz vardır: Buraya gelenler bana
değil Allahu Teala`ya inansınlar. Benim mucizelerimin karşısında kendi güçsüzlüklerin duyarak
benim gücümü onaylasınlar!`.
Seadet Hasıyeva
Sara Ekspress Gazetesi
08 Temmuz 1996

ŞİFA MELEĞİ ZARİFE HANIM
Hayatta öyle hakikatler vardır ki onları herkes duyabilmek, algılamak, inceliklerine değinmek
yeteneğine sahip değildir. İşte bu yüzden idrak olunması zor olan, daha doğrusu herkesin algılamak
yeteneğinden daha derin olan bu gubu olaylara `mucize` denilir ve bazen kuşkuya neden oluyor.
Ayrıca, Avrupa`da Nostradamus öngörüsü, Hindistan`da görülmeyen herhangi bir canlı veya
cansız varlığı %100 belirleyen kişinin bir zamanlar dünyada nam salması, balıkçının babasının
denizde balık avlarken kasırgada yokolmasını çok çok uzaklarda duyabilen, sonralar dünyaca
ünlü bilim adamı Mihail Lomonosov`un duyma yeteneğine sahip olması doğuştan yetenekli
insanların varoluşunun kanıtıdır. Henüz, Abu Ali ibn Sina`nın nabzı yakalayarak hastaya doğru
teşhis koyması Ortaçağ`da Doğu`da ve tüm dünyada yayılmış bir gerçekti. Bu `mucize` denilen
gerçeklikler her zaman ve nadir kişilerde varolmuş bir hakikattir.
Azerbaycan`da Tofig Dadaşov fenomeni tüm dünyada nam salmamış mıdır?.
Cabbar Meherremov
Anşlag ve Vatandaş Hemreyliyi Gazeteleri
23 Ağustos 1996

BUNU ALLAH`TAN LÜTF EDİLMİŞ YETENEK OLARAK GÖRÜYORUM
Zarife Mayılova Kelbecer ilçesinin Kilse Köyünde doğdu. 9 yaşında kendinde sıradışı
yeteneğin olduğunu belirlemiştir. Birkaç kez laterji uykusuna gitmiştir.
Zarife hanımın anlattıklarından:
-Bu olayı çocuk yaşlarımdan duymama rağmen önemsemiyor ve nasıl kullanacağımı
bilmiyordum. Genlerce yemiyor, içmiyordum. Sonralar insan organizmasında oluşanları `görmeye`
başladım.
Bir ses bana hastaları nasıl tedavi edeceğimi öğretiyordu. Ben, hastaya bakınca vücudundaki
patolojik değişiklikleri, böbreklerindeki taşları, hatta cerrahi ameliyatlardan sonraki iç dikişleri bile
görüyorum.
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-Yani size ekstrasens deyebiliriz.
-Hayır... Bunu sadece Allah vergisi olarak görüyorum. Anlatılanlara göre dedeme de bu tür
vergi verilibmiş.
Zarife hanım hamile kadınların gelecekte doğuracağı bebeğin erkek ya da kız olacağını da
önceden belirler. Ağır biçimli kanser ve şeker hastalarını da kabul etmiyor.
Bir ayda yaklaşık 600 hastayı iyileştiriyor.
Kolsuz bacaksız insanlara, kimsesizlere, mülteci ve şehit çocuklarına yardım eder.
Zarife hanım alçakgönüllülüğünden yaptıkları konusunda konuşmasa bile onun hayırseverliği
herkese bellidir. Bizde Zarife hanım gibi onun yaptıklarını burada açıklamıyoruz. Sadece şunu
söylemek istiyorumki Zarife hanım 1995 yılında Basın ve Bilişim Bakanlığı`nca kurulmuş
H.Z.Tağıyev `Hayırseverlik ve Katkılarından Dolayı` Diploması ile ödüllendirilmiştir.
Sevda Aliyeva
Ses Gazetesi
12 Ekim 1996

GÖZLERİ RÖNTGEN IŞINI GÖREVİNİ YERİNE GETİREN KADIN
1970 yılında komünizmin kuruculuğuna hizmet eden Azerbaycan basını 9 yaşlı Kelbecer`li
kızın duvarın arka tarafında eşya ve insanları gördüğünü, onların durumu hakkında kapsamlı
bilgi verdiğini yazmıştır. Buysa ateizmin zararınaydı. Çünkü, olağanüstü tezahürlere yolvermək
ateizmin yalan temel üzerinde kurulduğunu ortaya koyuyor. 9 yaşlı kızın duvar arkasından
eşyaları görebilmesi gerçekti.
O kız şimdi insan organizmasındaki hastalıkları tarayabilen ve tedavi eden Zarife Mayılova`dır.
Onun gözlerinde güçlü röntgen ışınlarını anımsatan sıradışı ve faydalı cereyan avrdır. Zarife hanım
dil kusurunu, sonradan kazanılmış sağırlık ve dilsizlik, kemik eğriliği ve diğer birçok hastalıkları
tedavi ediyor.
Zarife hanımın yanına gelenlerin arasındaki görme yeteneğini kayb etmiş insanlar orayı terk
ederken gözlüklerini çıkarıp gidiyorlar. Bu gözlüklerin üzerinde o hastaların telefon numaraları
not edilmiştir.
Zarife hanımın gözlerinde `Röntgen` gücü vardır, elleri ise şifa dağıtıyor. Ilımlı görünümü,
düzgün konuşması onun asıl Azerbaycan kadını olduğunun kanıtıdır.
Zarife hanım yardımseverdir. Yaptıklarını bir nevi kendi borcu olduğunu düşündünden dolayı
bu konuda konuşmayı sevmiyor.
Zarife hanım halkını çok seviyor ve onun mutlu günlerine inanıyor.
Zarife hanım şöyle diyor: Benim temel görevim bana başvuranları günümüzdeki ağır psikolojik
gerilimden kurtarmaktır. Bu yüzden elimden geleni yapıyorum. İlahi güçler benim herzaman
çalışmamı istiyorlar. İnsanları tedavi etmeğe zorluyorlar . Kapımı umut ve güvenle çalanlar,
iyileşerek evlerine egri dönüyorlar.
Allah`a inanan Zarife hanım, elleriniz asla yorulmasın.
Valeh Meheremli
Ses Gazetesi
12.10.1996
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ALLAH`IN YETENEKLİ KULUNUN KIYMETİNİ BİLMEMEK SUÇTUR
Halk arasında `İlahi güç`, `Tanrı`nın yetenekli kulu` ve d. ifadeler kullanılır. Bu ifadeler
bazen sıradışı, mucizevi insanlarla ilgili olarak kullanılıyor. Fakat, öyle bir zaman geldiki insanları
dininden uzaklaştırmak istediler. Bu devir şimdi çok uzaklarda kalmıştır. Şimdi çoğu insan kutsal
mekanları ziyaret etmekle eski suçlarını yıkamaya çalışıyorlar.
Geleceği görenler, falcılar, görücüler artmış ve hastalar daha çok onlara başvuruyorlar. Peki,
bu ilahi güce sahip olan sıradışı kişiler gerçekten mucize yaratabiliyorlar mı?.
İşte bu merağım yüzünden Zarife hanıma gittim. Herkes Zarife hanımın kabulüne düşebilmek
için sıraya dizilmişler. Onların ne düşündüklerini araştırmak isterken herkes: ` Allah, onu korusun`
dediler. Buradaki herkesin Zarife hanıma inandıklarını gördüm. İnsanda inanç güzel duygudur,
fakat buradaki önemli özellik insanlarda kendine karşı güvenc oluşturmaktır.
Uca boylu, mert insan olan Zarife hanım beni sakin şekilde karşıladı. Tam dört saat onun
gerçekleştirdiği tedavi kürlerini, muayenelerini izledim.
Her yıl üniversitelerimizden binlerce mezun diploma alıyor. Bu insanlar malesef gelecek
kuşakları mahv ediyorlar. Hastalardan para kazanmakla görevini, borcunu yerine getirdiklerini
sanan böyle yüzkarası doktorların sayısı çoktur. Çaresiz hastalar umutlarını Zarife hanımın şifalı
ellerinde görüyorlar.
Yalanlara, olumsuz baskılara maruz kalmış Zarife hanım karşılıksız şekilde binlerce hastaya
şifa dağıtıyor, ailelere mutluluk armağan ediyor.
Allah`ın bu yetenekli kulunun değerini bilmemek büyük suçtur.

Nezire Hankişiyeva
Yeni Azerbaycan Gazetesi
01 Mart 1997

NAR AĞACI KESİLMEMELİ
Nar ağacı soğuğa, dona dayanıklıdır ve dağda-taşta bile yetişiyor. Kutsal Hacı Garaman
mekanını ziyaret ettiğim sırada benim çocukluk dünyamda nar ağaçları kırılarak, ezilerek artan,
Allah`a daha yakın olan, mucize kadar çekici bir kuşak, soyağacı sembolü gibi büyüyerek
çiçeklenmiştir. Yeryüzünde nar çiçeklerini sevmeyen insanın varolduğunu asla düşünemezdim!.
O yıl kar çok sertti. Nar ağaçları kurumuştu. Bahar öncesi kurumuş nar ağaçlarının
kökünden filizlendiğini gördüğümde dünyalar kadar sevinmiştim. Daha sonralar sıradışı yeteneğe
sahip kişilere karşı bende merak uyandığından dolayı bu konuda yazılar kaleme aldım. Birgün
Zarife hanımın yanında oldum. Ben, Zarife hanım hakkında yayınlanmış kitabı okumuştum.
Kabul sırasında Zarife hanım bize `hatıra` olarak sakladığı toplu gözlükleri göstererek şöyle
dedi:`Eğer, bu gözlüklerin sahipleri iyileşmesiydiler, bu gözlüklerinin burada nasıl bırakıp
gidebilirlerdi?`.
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Evet, dünyada yanıtsız sorular çoktor ve bizim için en ilginç sorulardır.
İnsanlara mutluluk bahşetmek zor olduğu kadar ayrıca şerefli görevdir.
Zarife hanıma bu zor ve bir o kadarda şerefli görevinde başarılar diliyorum.
Han Turan
Rabite Dünyası
07.02.1997

BEN, MELEKLERİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM
Bekleme salonunda çoksayda insan vardı. Ben buraya merağım yüzünden geldim.
Salondakileri gözlemliyordum. Hepsi nicat, umut içinde buraya gelmişlerdi.Temel hastalıklardan
başka ağır hastalıklara yakalananlar bile vardı. Zarife hanım nazar değmesi, başağrısı, 30 yaşa
kadar tüylenme, korkma, idrar kaçırma, felç, kısırlık ve d. bu gibi hastalıkları tedavi etmesini
üstlenmiştir.
Zarife hanım insan organizmasındaki iç organları röntgen gibi tarayır ve bunun yardımıyla
teşhis koyuyor.
Zarife hanım cerrahi ameliyat yapmış hastaları kabul etmiyor. Karanlık odaya girince cerrahi
ameliyat yapılmış kişinin hangi organının kesilerek alındığını ve kaç sayda dikiş vurulduğunu bile
söylüyor.
Okurlara şunu söylemek istiyorum; yaklaşık iki saat içinde yaptığımız gözlemler ve
duyduklarımızı, ayrıca umut ve ilham kaynağını dikkatinize arzederek yazımı tamalıyorum.
Eğer, bizzat şahidi olmak istiyorsanız, buyurup gelebilirsiniz. Allah şifa versin!.

Gurban Yaguboğlu
Aslan Kenan
Rezonans Gazetesi
01-07 Mart 1997

O, NE BÜYÜCÜDÜR NEDEKİ GÖRÜCÜDÜR
Allah`ın izni ile insanlara şifa dağıtıyor. Şehirimizden, aynı zamanda ayrı ayrı bölgelerimizden
hergün yanına hastalar geliyor. Doktordan, ilaçlardan, hatta yaşamaktan bile umutunu
kaybedenler bu kutsal mekana geliyorlar. Kapıda Zarife hanımın çalışma günlerini okudum.
Güleryüzlü bu kadın kocaman yürek sahibidir. 42 göçmen aileye himayecilik yapıyor. fakir
hastaları karşılıksız olarak tedavi ediyor.
Kelbecer İlçe Valiliği`nin ona yazdığı mektubu dikkatinize arz ediyorum:
`Sizin ellerinizde Kelbecer`in bin bir çiçeğinin merhem gücü, İsti-su`nun şifa mucizesi
barınmaktadır. Siz bugün Kelbecer`imizi kendi sıradışı, kudretli ellerinizle yaşatıyorsunuz.
Sizinle gurur duyuyoruz. Kutsal imam çocuğu, seyit kuşağı gibi eliaçık olmanızla, merhametinizle
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binlerce fakir ailelerin saygısını, sevgisini kazandınız. Siz Allah`ın kutsal kulu seviyesine
ulaşmısınız`.
Ne yazıkki şuana kadar dikatten dışarıda kalan bu kadına hastaları tedavi etmek için herhangi
bir ortam sağlanmamış, ilgili makamlar konuşmamayı tercih ediyorlar.
Zarife hanım pozitif insandır. Konuşmamızın tamamında şöyle dedi:Ben büyücü veya görücü
değilim. Allah`ın izni ile insanlara şifa dağıtıyorum. İyilik yapmak benim hayat yolumdur.
Alisafe Hasanov
Maarifçi Gazetesi
08.01.1997
RÖNTGEN KADIN
Sabah uyanınca dünya ışığını görerek şükürler ediyoruz. Bazen karşılaştığımız korkunç
vakaları gördüğümüzde `Keşki kör olaydımda görmeyeyedim` diyoruz. Dünya her zaman
korkunç olaylarla doludur. Gözün olması görebilmek anlamına gelmez. Göze ışık gerekiyor.
Güzellikleri görebilme fırsatından mahrum bırakılmış insanlara herne kadar arzulasak bile
asla onlara imrenmedik.
Ama, Zarife hanım gibi görebilme yeteneğine sahip insana imrenmemek elimizde değildir.
Çünkü, kimseye lütfedilmemiş Allah vergisidir. Onunla iletişim sırasında sanki bambaşka bir
dünya ile temas kuruyor, sanki dahilen arınıyorsun.
Jale İsmayıl
Elita Gazetesi No 74
08-14 Kasım 1998

RÖNTGEN KADIN MUCİZELER YARATIYOR
... Dünyadaki tüm mucizeler Allah`ın iradesi ile meydana geliyor. O yüzden bu mucize de
bana değil Allahu Teala`ya mahsustur. Yaptığım herşey Allah`ın ruhsatıyla oluşuyor. Nasıl
anlatıyım,... Siz kalbimden geçenleri anlayabilseydiniz.... Herşeyi aynen anlatmak imkansızdır...
Bu kelimeleri Zarife hanımla görüştüğümüz zaman söyledi. Çok konuşmak istemese bile
yine bazı şeyleri açıklamağa çalıştı. Hatta uzak köylerimizden yol ücreti bulup Bakü`ye gelme
fırsatı olmayan insanlara bile tekrar hayat vermiştir. Amacı sadece para kazanmak olan kötü kalpli
insanlar onu engelleyemezler. Zarife hanım, tüm Azerbaycan bilim camiasının ilgisini üzerine
çekmeği başaran yegane kişidir. Şifasını kendi vücudunda duyan yüzlerce hasta bunu onaylıyor.
Biz, herhangi bir ek açıklama yapmadan bizzat şahidi olduğumuza, Zarife hanımın ellerinden
şifa bulmuş kaç hastanın teşekkürlerine ve ayrıca ünlü bilim adamlarımızın onunla ilgili kaleme
aldıkları bilimsel açıklamalara dayanarak söylüyoruz.
`Röntgen kadın` Zarife hanımla görüşmek isterseniz eğer görüşün. Onda çok mucizeleri
görebilirsiniz.
Zarife hanım, şifalı elleriniz dert görmesin!
Sirli Dünya Gazetesi
16.12.1998
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RÖNTGEN KADIN MUCİZELER YARATMAYA DEVAM EDİYOR
Dört yüz yıldan itibaren günümüze kadar korunup saklanmış Soyağacı belgesi ( 15871588) bu sıradışı kadının atalarının yedinci İmam Museyi Kazım (E) Hazretlerine dayandığının
kanıtıdır. Belgeye göre bu soyun bir kısmı İran`da, ikinci kısmı Hindistan`da, üçüncü kısmı Irak
ve dördüncü kısmı ise Türküstan`dadır. Kendisi 1959 yılında Kelbecer İlçesinde doğdu. Henüz 9
yaşındayken 12 günlük letarji uykusuna gitmiş bu kız çocuğunun tüm tuhaf davranışları da bundan
sonra başlamıştır.
Evet, konu Yagub kızı Zarife ile ilgilidir. Annesi Bilgeyis hanım akrabalarına şöyle
anlatmıştır: Bir defa dedemin yurduna yanında yavrusu olan ceylan geldi. Sovyetler dönemiydi.
Şehirden gelmiş gençler av silahı ile ceylanı avlamak istemişler. Fakat, ceylan kaçmış ve kurşun
ona değmedi. İlginç olanı şuki yavu ceylan herkesin gözleri önünde annesinden ayrılıp Zarife
hanımın kollarına atıldı. Zarife hanımın çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde yaşadığı böyle
vakalardan yeterince bahs edebiliriz. Ama, bunların arasında en ilginç olanı Zarife hanımın
bugünkü yaşamıdır. Bu mucizeyi nasıl açıklayabiliriz?. Karanlık ortamda insanın iç organlarını
tarayarak hasarlı, hasta alanları saptayarak bilimin hala algılayamadığı hangi kanunu kesin tanı
koyabilir. Yoksa, ilahi güçler mi yardım ediyor?. Bazıları onun biyoenerjik özelliğe sahip olduğunu
savunmalarına rağmen Zarife hanım bunu kabul etmiyor. Çünkü konunun önemi, sırrı onun
röntgen gözlerindedir. Hakkında yazılan `Maddiden Maneviye-Zulmetten Aydınlığa` kitabının
yazarı, filozof-yazar Hakikat Kerimova da yanı düşüncededir: `Zarife hanım telepati veya görücü
ya da falcı değildir. O, mucizevi röntgen yeteneği ile herkesi hayrete düşüren fenomendir.`
Bununla ilgili Akad. A. Hüseynov`un düşünceleri de ilgincdir: Onun kuyumcu gözlerinin
faaaliyeti karanlıkta daha geniş meydan okur. Işığı kapatmasıyla gözlerini çalışmaya tahrik ediyor.
Karşısındaki hastanın içerisi yüzünden daha temiz görünüyor. Zarife hanımın gözleri ile 30-40
saniye süren bu tarama süreci hastanın tüm dertlerini belirler. Sadece ilkokul dördüncü sınıf
eğitimi almış bu kadının hafızasında insan fizyolojisine dair fazla bilgi vardır. Demekki insanın
anatomik-fizyolojik yapısını çok iyi biliyor`. Peki, acaba modern bilim insanın hakikaten de
röntgen ışını kabul edebileceğini istisna ediyor mu?. Bu soruya yanıt bulmak sanıldığı kadar zor
değildir. Zarife hanım hakkında yazılmış, bilimsel açıdan mükemmel kitaplardan biri olan
`Maddiden Maneviye, Zulmettten Aydınlığa` kitabını okuyarak insan fenomenine zarra kadar da
olsa açıklama yapmaya çalıştık. Mesleki açıdan biyoloji uzmanları insanın hücrelerden, fizik ve
kimya uzmanları ise kimyasal bileşkenlerden, atomlardan oluştuğunu kanıtlamaya çalışmışlar.
Astrofizikler yıldızların yaranması ve patlaması sonucu kimyasal bileşkenlerin dünyaya dağılması
ve Yeryüzü`nün bu evrenden oluştuğu kanaatindeler. Onlara göre her insanın vücudundaki
kimyasal bileşkenlerin çoğu yıldızların zerrecikleridir, insan evrenin çocuğudur. Onunda kitlesi
vardır ve yeryüzü ile karşılıklı yerçekimi değişimidir. Günneş ışınları insan vücudunu etkiler.
Sonuç olarak diye biliriz ki insan Yer ve Güneş`in mıknatıs alanlarının etkisine maruz kalıyor.
İnsan bilgi algılayabildiği gibi ayrıca bilgi kaynağıdır. Peki, bilim için yüce yaratık olan insan
vücudundan ıınlar ayrılır mı?. Belli olmuşturki, biyolojik nesnelerin, ayrıca insan vücudunun
hayat faaliyeti sonucu çevresinde farklı alanlar ve radyasyonlar oluşuyor. Zarife hanımın
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vücudundaki radyasyon aalnı diğerlerine rağmen daha güçlü, daha duygusaldır. Dikkatinize arz
etmek istediğim bilimsel açıklamalar onda röntgen ışını üretebilir. Farklı bilimsel dayanaklardan
da görüldüğü üzere modern bilim bunu istisna etmiyor. Görüldüğü gibi bilim ve dünya paratiği
bile buna karşı değildir. Gelin, basiret köprüsü sayılan Vanga`yı hatırlayalım. Bu kadın eğitimsiz
olmasına rağmen kendi sıradışı düşünce tarzı ve yeteneği sayesinde Bulgaristan Bilimler
Akademisi`nin baş araştırma görevlisi olarak ödüllendirilmiştir. Ayrıca, L.Brejnev döneminde
Kreml`deki gürci kadını da buna örnektir. Bu konuda konuşurken Azerbaycan Medyası İşçi
Sendikası başkanı, yazar ve ilahiyatcı Oktay Salamzade bile uzun yıllar arkadaşlık ettiği rus
gazeteci ile Vanga`nı ziyaret ettiklerini hatırladı .
Zarife hanım tarafından muayene olunmuş Oktay Bey onunla ilgili şöyle anlatıyor:
`Güvenin yaranması yıllar alıyor. Ama, Yagub kızı Zarife`ye, onun görücülük yeteneğine olan
güven yıldırım çakması gibi bir şey oldu. Uzayda yıllarla yol giden röntgen ışığı bir anda onun
gözlerinden vücuduma temas etti. Vücudumdaki aydınlama sürecini o andaca duydum`.
Fakat, itiraf edelimki bu kapıdan içeri girip sözkonusu canlı USM cihazında muayene
olunmayınca insanların çoğu ona inanmak istemiyorlar. Eğer günümüzde bir görücü, ilahi
yetenekli insan meydana çıktığını gözönünde bulundurursak o zaman bu insanları suçlayamayız.
Bu konuda onunla konuştuğumuz sırada o da aynı görüşte olduğunu, dolandırıcıların insanları
sömürmelerinden bahsetti. Konuşmak için odaya girdiğim zaman yüzünde ince siyah rengli peçe
olduğunu gördüm. Herzaman olduğu gibi peçeyi yüzünden kaldırdı. Yorgun olmasına rağmen
büyük gözlerinin anlamlı yüzünü aydınlattığı açık şekilde görülüyordu. Akşam saatleri idi ve
Zarife hanım çok yorgundu. Onun her defa muayene odasını yorgun şekilde terk ettiğini ve
nefesinin temizliği için sabah saatlerinden akşama kadar hiçbir şey yemediğini öğrendik. Doğrusu,
endişeli olduğum için konuya nereden gireceğimi unuttum. Durumu anlayan Zarife hanım
konuşmaya başladı:
-Doğrusu insanları kınamıyorum. Şimdi dolandırıcılar o kadar çoğalmışlar ki. Ben, şahsen falcıya
veya görücüye inanmıyorum.
-Zarife hanım, belki bu sizin için sıradan bir şeydir. Ama, bizler için değildir. Siz, bu mucizeyi
nasıl açıklaya bilirsiniz?.
-Dünyadaki tüm mucizeler Allah`ın iradesiyle meydana geliyor. O yüzden bu mucize de bana değil
Allahu Teala`ya mahsustur. Yaptığım herşey Allah`ın ruhsatıyla oluşuyor. Nasıl anlatıyım, ...Siz
yüreğimden geçenleri anlayabilseydiniz... Herşeyi aynen anlatmak imkansızdır...
-Zarife hanım, bana anlatılanlara göre siz insanların istekleri üzerine bölgelerde olup, fakirlik
nedeniyle doktora gidemeyen binlerce hastaya şifa dağıtmışsınız. Peki, neden bugün böyle
seferlere çıkmıyorsunuz?.
-Ben disiplinli biriyim. Böyle seferler resmi temsilcilerin gözlemi altında, kanun gereğince
düzenlenmeli ve beni kötü etkileyen dedikoduların önlenmesi gerekiyor.
Vügar Bektaş
Dövran Gazetesi
08 Aralık 1998
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MİNNETTARLIK
İnsaniyet onu dünyaya getiren anneye karşı her zaman kendini borçlu görüyor. İnsan
evlatlık borcunu yerine getirebilir, fakat anne hakkını ödeyemez. 3 yıldır annemi kaybetmişim. En
zor günlerimde bana anne kadar aziz olan şifa perisi Zarife hanımla tanıştım. Tanışlığım giderek
artmakta olan hastalığımla ilgiliydi. Nevruz Bayramı arifesinde bel ve sol ayağımdaki keskin
ağrılar sonucu yürüyemez hale geldim. Bana Zarife hanıma başvurmamı önerdiler. Zarife hanımla
telefon görüşmesi yaptım ve yanına gittim. 10 gün içinde beş kür tedavi gördüm ve eski sağlığıma
kavuştum.
Ben, yetkili makamlardan onun tedavi ederek iyileştirdiği hastaların hatırına destek
sağlanmasını rica ediyorum.
Dilber Ahmedova
İnsan Hakları Gazetesi
02.07.1998
ASRIN MUCİZESİ
Dünyada Röntgen Kadın olarak bilinen Zarife Mayılova insandaki hastalıklarla ilgili olarak
röntgen ve USM cihazlarından bile daha doğru teşhis koyar ve tüm hastalıkları en kısa zamanda
iyileştiriyor.
Reklam Gazetesi
07.11. 1999

ASRIN MUCİZESİ
Tıp biliminin en yüksek zirvelerini fethederek başarıları ile tüm dünyaya nam salmış,
Amerika Birleşik Devletleri`nin ünlü bilim adamları tarafından `Röntgen Kadın` ismi verilmiş
soydaşımız Zarife hanım `Asrın Mucizesi` olarak görülmektedir.
Hayatta çok mucizeler vardır. Milyonlarca kilometrelerle sonsuz enginliklere yücelen
gökyüzü, dünyayı kendi tükenmeyen ışığına boyamış Güneş, çok çok uzaklarda bulunan ve
sayısı kimseye belli olmayan yıldızlar, gezegenlerin kendi oku ve Güneş çevresinde dönmesi zaten
mucizedir.
Yeryüzü`ndeki tüm canlıların oluşması, kuru ağacın tekrar yeşermesi, çiçeklenmesi ve ürün
vermesi bile mucizedir. Fakat, gözümüz öğreştiği için bunları temel mucize olarak görüyoruz.
Zarife hanımın mucizesi ise tamamen olağanüstü mucizedir.
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Zarife hanımın bu sıradışı yeteneği Amerika, Almanya, İran, Türkiye, Arabistan, Romanya
ve diğer yabancı ülkelerin uzmanları tarafından incelenmiş ve ona diplomalar verilmiştir.
Ejder Alizade
İki Sahil Gazetesi
06 Kasım 1999

`FRAU-RÖNTGEN` FENOMENİ BAKÜ`DE YAŞIYOR
Zarife Mayılova henüz 9 yaşındayken 12 günlük laterji uykusuna gitmiş ve uyandıktan
sonra onda sıradışı yeteneklerin olduğu belirlenmiştir. O, uzun yıllardır karanlık ortamda röntgen
gibi insanların iç organlarını tarayabilir ve koyduğu teşhislerin doğruluğu yeni tıp aygıtları
tarafından konulmuş teşhislerin doğruluğundan geri kalmaz.
Azerbaycan`da halkının rifahı için faaliyet gösterebilmesi yönünde gereken ortam
sağlanmadından dolayı yurtdışına-Almanya`ya gitmek zorunda kalmıştır. Almanya`da iki sınavdan
geçtikten sonra hastaları kabul etme ve tedavi etmesi için izin verilmiştir. Zarife hanım için
gereken tüm ortam sağlanmıştır. Özel işyeri, koruyucu, avukat ve d. belirlenmiştir. Belli
dönemlerde o, farklı ülkelerden-ABD, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden hastaları
kabul etmiştir.
Şimdi Zarife hanım ana vatanı Azerbaycan`da çalışmak fırsatını yakalamıştır. O hastaları
herhangi bir ilaç malzemesi kullanmadan ve sadece kendi yöntemleriyle tedavi ediyor.
Sağlam Olun Gazetesi No 11
25.12.1999

HOŞ GELMİŞSİNİZ, ZARİFE HANIM
Azerbaycan Aydınları Derneği üyesi, XX Yüzyılın Onursal Bilim Adamı Diplomasını
almaya hak kazanmış röntgen kadın Zarife Mayılova Almanya`dan vatana geri dönmüştür.
Artık vatanımızın hudutları dışında da ün kazanmış bu kadın Berlin`de Frau-Röntgen
Şirketi`ni kurmuştur. Yeni hastalarını bekliyor.
Vatan hasreti, halkına karşı duyduğu aşkı Almanya`da bir dakika bile olsun onu terk
etmemiştir.
Telefon bağlantısı zamanı bunları söylerken duygulandı:`İlk gidişim sırasında 1941-1945
savaş yıllarında
savaşta hayatını kaybetmiş soydaşlarımızın mezarlarını ziyaret ettim.
Almanya`daki ekonomik şartlar, yaşam bişimi yüksek olmasına rağmen vatanımı, beni kederlerine
umut olarak görenleri ve şadırlarda yaşayan göçmenleri asla unutmadım`.
İşte bu yüzden Zarife hanım Almanya`dan vatanına geri döndü.
Hakikat Kerimova
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Ziyalı Gazetesi
04 Kasım 1999

NEDEN KONUŞMUYORSUNUZ `FRAU RÖNTGEN`

Binyıllardan beri insan denilen biyolojik varlık yerin, göğün, evrenin sırlarını çözmeye
çalıştığı muammalar içerisinde kaybolur ve inceliğini algılayamasa bile karşılaştığı gerçeklere
mucize demek zorunda kalıyor.
Diğer gezegenlerdeki hayatı araştırmaya, gezegenleri bürümüş gizliliği öğrenmeye çalışanlar
ile karşılaştığımız sırada sıradışı insanlara farklı bakış açısıyla yaklaşmışlar. Kimileri bu tür
insanlara ` vergili`, kimileri ise `Uzayla ilişki kuruyor` demişler. Efsanevi Vanga, Lyu İn gibi
dünyaca ün kazanmış insalardan biri de Kelbecer` de 400 yıldan itibaren korunup saklanmış
soyağacı (Miladi 1587-1588) yedinci ataları İmam Museyi Kazım (E) hazretlerine dayanan Seyit
Misgin Ağa`nın yurdunda dünyaya gelmiş Zarife hanımdır.
Zarife hanım çocuk yıllarında yılanlarla arkadaşlık ediyordu. Ata ocağının mukaddes
koruyucuları yılanlar olmuştur. Zarife`nin beş yaşındayken Kelbecer`in İstisu sağlık evinde
balkondan uçtuğunu görmüşler.
Sadece ilkokul ilköğretim eğitimi (üç sınıf) almış Zarife hanım yüksek ulusal kültüre,
zekaya, güzel konuşma, harikulade tıp bilimine sahiptir. O, telepat veya görücü değildir. O,
mucizevi tarayabilmesi ile herkesi hayrete düşüren olağanüstü kişidir.

K. Alifağa kızı
Palitra Gazetesi
25-28 Aralık 1999

RÖNTGEN KADININ MUCİZESİ
O, elli dört çeşitte hastalıkları tedavi ediyor.
Yaşadığımız bu tezatlı dünyanın karmaşık döneminde her zaman mucizelere inandık. Yüce
Yaradan aramızda farklı özelliğe sahip insanları yaratır. Onlar Tanrı`nın Yeryüzü`ndeki elçisi gibi
zaman zaman insanlara yardımda bulunmuş, umut yerlerine dönüşmüşler.
Zarife hanımın tedavi yöntemlerinden bugüne kadar iki kitap yayınlanmıştır. Bu sayca çok
azdır.
`Zarife`nin Mucizeleri`, Nizami Nikbin (Bakü, 1995) ve `Maddiden Maneviye- Zulmetten
Ayıdınlığa`, Hakikat Kerimova (Bakü, 1998).
Ama, onunla ilgili olarak Amerika`da kitap yazılmış, Almanya`da 30`dan aşkın sensasyonlu
makaleler yayınlanmış, Türkiye ve Romanya`da birkaç trikotaj ürünlerine onun ismi verilmiş,
takvimler üretilmiştir.
Almanya`da iki sınavı başarıyla tamamlamış Zarife hanıma Tanrı`nın mucizesi diyorlar.
Bakü`de ise her zaman ona engel olmaya çalışmışlar. Bunun sonucu olarak yabancı
devletlerde çalışma kararı almasına rağmen milletinden ve esir Kelbecer`den ayrı kalamamıştır.
Bu kadın onu tanıyanlar için iyilik örneğidir. O, terkedilmiş çocukların, yalnız kocaların,
şehit, göçmen ailelerin bile umudu, güven yeridir.
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Zarife hanım Allah vergisi, asıl mucizedir.
Latife Tağıyeva
Halk Gazetesi
03.11.1999

`RÖNTGEN KADIN` VEYA ŞİFA PERİSİ
Sıradışı yeteneği ile vatanımızdan çokçok uzaklarda nam salmış, ilahi yetenekli Zarife
hanımın ünü giderek artmıştır. Onun sihirli parmaklarının sıcaklığından, ışık dolu gözlerinin
kudretinden şifa bulmuş binlerce hasta bu nadir insana derin şükranlarımı iletir, ona sağlık,
mutluluk ve uzun ömür diliyorum.
Sayısız hesapsız bilim, kültür ve iş insanlarının şükran dolu mektupları bu sıradışı yetenek
sahibinin-Zarife hanımın gizemli dünaysının büyüklüğünü bir kez daha kanıtlar.
Zarife hanım tamamen mucizeler deryasıdır. Allah, onu Azerbaycan halkına çok görmesin. O,
daha keşfedilmemiş, öğrenilmemiş ilahi yetenekli kadındır. Zarife hanımın mucize dolu hayatı ile
tanışma okurlarımızın da ilgisine neden olacaktır. Zarife hanım özel tarayabilme yeteneğine sahip
insandır. O, karanlık ortamda, yüzü siyah peçe ile örtülmüş halde insanların iç organlarını,
giysilerini soyunmadan 4-5 metrelik aralıktan tarayarak kesin tanı koyur ve tedavi eder. Zarife
hanımın şifalı ellerinden, güzel gözlerinden, ilahi nefesinden teskinlik bulan hastalar ona gazetemiz
aracılığıyla şükranlarını sunuyorlar.
Elleriniz asla yorulmasın, Zarife hanım. Bu günümüzde size çok ihtiyacımız vardır.
Çingiz Alekberzade
Adalet Gazetesi
23-25 Ekim 1999

RÖNTGEN KADIN-KUTSAL SOYDANDIR
Evet, Azerbaycan onun vatanıdır ve Kelbecer`de doğmuş, büyümüştür. Gence`ye gelin
olarak gitmiş , önce Bakü`ye ve daha sonra Almanya`ya yerleşmiştir...
Almanya`ya-vatanından ayrılıp uzaklara gitmeğe o kadarda gönlü olmasa da başka çaresi
yoktur. Çünkü, tam 29 yıldır kendi vatanında sıradışı, olağanüstü yeteneğe sahip olduğunu
kanıtlayamıyordu.
Daha doğrusu, uzun yıllardan beri onaylanmış yeteneği, becerisini `belgeleştirmek` için
yüklü miktarda rüşvet istediler. Hellalikle kazandığı paraları böyle yerlere harcamak en azından
suçtur. Özellikle de kendisi seyit, imam soyundan gelmiş biri için. Hakkında bahsettiğimiz Seyit
Zarife hanım Mayılova İmam Museyi-Kazım (As) soyundandır.
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Henüz 9 yaşındayken 12, daha sonra 18 günlük laterji uykusuna gitmiş Zarife hanım uykudan
uyandıktan sonra Kuran`ı ezbere okumaya başlamıştır. Daha küçük yaşlarında beşinci kattan yere
düşen çocuk hiçbir hasar görmemiştır. Herzaman kutsal mekanda bulunan yılanalrla oyun
oynarmış.
Zarife hanım iç organları tarayabilme yeteneğinın yanısıra kesin tanı koyarak hastaları hiçbir
ilaç kullanmadan kısa bir sürede tedavi eder.
Seyit Zarife hanım Romanya`lı sanayicilerden birini iyileştirdikten sonra bu sanayici kendi
fabrikasında ürettiği ürünlerden birine ZARİFE ismini vermiştir.
Zarife hanımın anlattıklarından: `İki yıl önce Hikmet Çetin`nin kardeşi Memmed Tağı`nın
ayağını gangrenden kurtardım. O zaman Türkiye`de yaşayıp çalışma teklifi almama rağmen kabul
etmedim. Vatanımı her şeyden yüce tuttum. Ülkemizin bu zor dönemlerinde halkın dertlerine çare
olabiliyorsam demekki neredeyse halkıma hizmet ediyorum. Bana yaptıklarımın karşısında
ödenilen parayı kimsesizlere, fakirlere, öksüzlere ve ihtiyarlara dağıtıyorum`.
Zarife hanım hepsini anlatmadı, `değerini kaybeder` dedi. O, 1995 yılında Basın ve Bilişim
Bakanlığı tarafından tesis edilmiş H.Z.Tağıyev `Hayırseverlik ve Katkılarından Dolayı
`Diplomasını almaya hak kazanmıştır.
Sadece şunu söyleye bilirim ki, dünyanın neresinde
olursa olsun Zarife hanım
Azerbaycan`lıdır.
İrade, Hafta Gazetesi
05.11.1999

GİZEMLİ ZARİFE
Trafik kazası geçirttim. Muayene sırasında sağ böbreğimde en küçüğü 2 mm, büyüyü 1,5 cm
çapında taş olduğu görüldü. Sol böbreğimde kristalleşme ve iltihaplanma oluşmuştu. Cumhuriyet
Hastanesi Üroloji ve Nöroloji Bölümünde tedavi gördüm. Üroloji Bölümünde cerrahi ameliyat
olunmama karar verdiler. Tereddüt ediyordum. Hastanede doktor gözetimi altındaydım. Gazeteleri
okuyordum. Musavat Gazetesinde Zarife hanımla ilgili bir makaleyi okudum. Tereddüt etmeden
yanına gittim. Zarife hanım beni muayene etti ve şöyle dedi: `Seni ameliyat olunmaktan
kurtaracağım`. 10 gün sonra tekrar hastanede muayeneden geçtim. Benden böbreğimdeki taşlara
ne olduğunu sordular.
Bu kelimeler Ağakişi oğlu Sabir Yagubov`a aittir. Şifa bulmuş bu insan mutluluktan sanki
kanat açmıştır. Zarife hanımın odasına girip ona teşekkür etti ve yüksek ruh haliyle evlerine gitti.
Şerebanı
Azerbaycan Sesi Gazetesi
Ocak, 2000

RÖNTGEN KADIN
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Röntgen cihazının, modern tıp biliminin başarıları sayılan
tanı aygıtların araştırdığı
hastalıkları adi gözle görebilme yeteneği kimilerine varsayım gibi görülebilir. Ama, varsayımın
gerçek olduğunu ince bir yaratık olan bu kadında gördük. Bu insan, Azerbaycan Aydınları Birliği
üyesi, Cumhuriyet`in Onursal Bilim Adamı, hayırsever Yagub kızı Zarife Mayılova`dır. İnsanın
iç organlarını taramak yeteneği ilk kez devlet düzeyinde sınavdan geçmiş ve alman tıp
uzmanlarının hayranlığına neden olmuştur. Yabancı bilim adamları adi gözle insanın iç organlarını
tarama yeteneğine sahip bu Azeri kadına `Frau Röntgen`-`Röntgen kadın` simi verilmiştir.
Zarife hanım hastaları tedavi ederken tıp dünyasına belli olan cihazları ve ilaç malzemelerini
kullanmıyor.
Tanrı`nın insanlara lütfettiği bu insan tıp bilimine belli olan tüm hastalıkları tedavi eder. Tüm
bunların yanısıra Zarife hanım kendini görücü veya büyücü olarak görmüyor. Sıradışı yeteneğini
Allah tarafından verilmiş lütf olarak kabul ediyor.
Zarife hanımın mucizelerinden biride şuki o, röntgen ve USM aygıtının belirleyemediği
hastalığı ortaya çıkarır, teşhis koyar ve şifalı biyonerjili elleriyle kısa sürede tedavi eder.
Alime
Argument Gazetesi
05-12 Mayıs 2000

RÖNTGEN ZARİFE İNSANLARIN İÇ ORGANLARINI GÖRÜYOR
70 yıl maneviyatı elinden alınmış, inanç ve itikatları yokedilmiş bir halkın 5-10 il içinde
kendini algılama hafızasının restorasyonuna, manevi ibrasına inanmak acelelik dışında bir şey
değildir. İşte bu yüzden bugün keramet ve mucize sahiplerine, onların kutsal çalışmalarına akrşı
gösterilmiş vefasızlığı doğal karşılamak gerekiyor.
Çünkü, biz mucize sahiplerini, Allah`ın yetenekli insanlarını inkar etmekle ilk önce kendi
milli büyüklüğümüzü, bizi dünyaya tanıtacak yetenekleri, olağanüstü insanları inkar etmiş sayılırız.
Ama, onlar vardır. Onlar gelecek tarihimizin bugünkü temel taşlarıdır.
Zarife hanım hakkında çok yazılmıştır.. Sayısız gazete makaleleri, `Zarife`nin Mucizeleri`, `
Maddiden-Maneviye, Zulmetten-Aydınlığa` isimli kitaplarda onunla ilgili bilgiler yer almıştır.
Ama, Zarife Mayılova-bu şifa meleğinin hayatı ve mucizevi etkinliği bugüne kadar
araştırılmadığından dolayı onunla ilgili düşüncelerde mantıksızlık görülmektedir.
Herzaman manevi iflas, moral bozukluğu, insanın insana karşı yaptığı kötülükler insanlığı
intihara sürüklediğinde Allahu Teala kendi şifa elçilerini Yeryüzü`ne gönderiyor.
Zarife hanım da işte böyle döneme, yani Allah`ın tamamen inkar edildiği, insan
maneviyatının aşağılandığı, insanın Yeryüzü`nün eşrefinden sade cansız robot seviyesine
düşürüldüğü bir dönemde dünyaya gelmiştir.
Biz, Zarife hanımın yüzünü siyah örtükte, peçeli halde gördük. Yine insanlara şifalı elini
uzatmak için acele ediyordu. O, bu kılıkta zulmetten aydınlığa doğru ilerleyen meteore benziyordu.
Emin Azimli
Versiya Gazetesi
29.06.2000
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`RÖNTGEN KADIN` VEYA ZARİFE FENOMENİ
Allah`a şükürler olsun, hergün yeni kelime, yeni haber duymaya alışığız. Yüzyılın sonlarında
`belirsizlikler akını` bizi öyle çevrelemiş ki, artık duyduklarımıza karşı bile ilgisizik. Ama, bazen
bu umursamazlıklar içinde bizde merak uyandıran haberlere ilgisiz davranmak gibi özelliklerde
vardır.
Böylece, yeteneği ile röntgen cihazını bile arkada koyan Zarife Mayılova.
Sıradışı yeteneğe sahip insanlar her zaman varolmuş ve daima onlara karşı ikili tavırlar
sergilenmiştir. Belki de tavırlar sıradışı insanların yeteneklerinin açıklanmasının imkansız olması
ile ilişkilidir. Bu açıdan Zarife hanımda istisna değildir. İşte onu sıradışı yapan da budur. Herhangi
bir teknik malzeme kullanmadan toplam birkaç dakika içinde teºhis koyar ve tedaviye baºlar.
Hastalıkların tam 54 türünü tedavi ediyor.
Günümüzde `Frau Röntgen`, `Röntgen Kadın` denilen Zarife Mayılova`nın bu yeteneğinin
sırrı nedi?. Bugüne kadar bu soruya cevap bulunmamıştır. Olayın ilginç yanı şuki hastalarının
çoğu doktorlardır.
XVI yüzyıldan günümüze kadar korunmuş soyağacı belgesi Zarife hanımın VII İmam
Museyi Kazım (A) soyundan geldiğinin kanıtıdır.
Başarılarını, yeteneğini Allah`ın ismiyle ilişkilendiren Zarife hanım uluslararası sertifika
için yeni `Sınav`a hazırlanıyor.
Ama, o binlerce insanın sınavından çoktan çıkmıştır.
S. Ağabalayeva
Şefeg Gazetesi
26 Şubat 2000

MUCİZEVİ HİKMET, MUAMMALI HAKİKAT
İnsan gizemli, muammalı bir hayat olmağın yanısıra ayrıca gezegenimizin yegane yüce
varlığıdır. Bu yüce varlığın gizemli ve saklı dünyası vardır. İnsan bu saklı dünyanın muamma
dünyasını algılamadığı zaman veya sıradışı bir şeyi gözlemlediğinde sakin şekilde `mucizedir `
diyor ve bununla yetiniyor. Çünkü bu mucizelerin mahiyetini algılamıyorlar veya idrak
edemiyorlar. Böylece, insan ne dünyasını ne de çevresindeki değişiklikleri göremediği için saklı
kalıyor.
Saklı dünyamızın mucizevi hakikatı olan Zarife hanımın mahiyeti Tanrı`dan ve onun
kendisi dışında hiçkimseye belli olmayan saklı bakışı ve şifalı elleriyle, iyilikle, tükenmeyen
insanlığı ile Tanrı`sını severek hizmet ediyor.
Zarife hanımın yaptıkları ve insanlara şifa dağıtması Allah`ın insanlara olan sevgisinin
göstergesidir. Zarife fenomeni beşeri ihtişamın ve ilahi şefkatin göstergesidir. Allah`ın aziz ve
mukaddes, temiz kulu, kadir kıymet bilen insanların sevimli arkadaşı ve şifa perisidir.
Dünyada eşi benzeri olmayan Zarife hanımın mucizeleri Allah`ın kendis sırrıdır.
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Zarife`nin etkinliği ve yeteneği ilahi kuraldır.
İlahi yetenekli Zarife hanımın kutsal mekanı aynı zamanda inanç kaynağıdır. İnanç saflığın
temelidir. Bu mekana teşrif buyuranlar manevi yönden arınıyorlar.
Kelbecer`iin dağları kadar yüce görünen bu ilahi yetenekli kutsal insan ayrıca Azerbaycan
Aydınları Derneği üyesidir.
Boris Babayev
Zengezur Gazetesi
25.10.2000

SIRADAN HAYATIN SIRADIŞI ÖZELLİKLERİ
Hangi mesleğin sahibi olursanız olun, insana bu mesleğin `vergisi`de gereklidir. Yüce Tanrı
tarafından verilmiş vergi.
Çok kişi şarkıcı olabilir, ama, Allah tarafından özel ses olarak lütfedilmiş yetenek `bülbül gibi
şarkı söyleyen Bülbül` olamaz. Komedisyen olmayı herkes ister, ama herkes Çarlin Çaplin olamaz.
En son, bilim adamı olabilmek kolaydır, fakat... düşünüyorumki Einstein dünyaya bir kez geliyor.
Zarife hanım ilahi yetenekli insanlardandır. Cumhuriyette yeteri kadar nam salmıştır.
Organizmanın iç yapısını USM`den bile daha net şekilde görmesi, hastaları karanlık ortamda ön
ve arka taraftan birkaç saniye içinde gözleriyle tarayıp hastalığının nedenini araştırması yalnız
Allah vergisidir. Modern tıp biliminin güçlükle üstesinden geldiği çeşitli hastalıkların toplam üç
kür tedavi ile iyileştirmesi ilahi yetenek değil mi?.
Önce görmesi ve olayları önceden duyması ile Zarife hanım her zaman kardeşlerinden
farklıydı. 5 yaşında kızkardeşinin yanında İstisu`da bulunurken 5.katlı binanın balkonundan
düşmüştür. Korkmuş akrabaları `Seni kim yıktı` diye endişelenirken vücudu sakatlanmayan kız
`Kisme beni düşürmedi, korkuluğa kuş kondu, ben kanatlarını tutarak ihmalce yere indim`
demiştir. Onun hayatı ile ilgili sıradışı vakaların tamamı Allah`ın idrak edilmeyen, saklı
sırlarındandır.
Tüm hastaları tamamen iyileştiren Zarife hanımın Tanrı`dan ona lütfedilmiş sırlarından biri de
yanına gelen hastaların Allah`a ne kadar inandıklarını söylemesidir. Zarife hanımın şifa dağıtan
ellerine inanmayanlar ve `e ne var burda, şimdi o kadar büyücü, görücü vardır ki` söyleyen bir
hastaya Zarife hanım ilk karşılaştıklarında `Sen bana inanmıyorsun, ama ben seni tedavi ederim`
diyor. Zarife hanımın ilk muayene sonrası koyduğu teşhisin doktorların teşhisleriyle aynı olduğunu
gören hastalar hayrete düşüyorlar. Zarife hanımla doktorlar arasındaki yegane fark sadece üç kür
tedavi etmekle hastayı iyileştirmesidir.
Zarife Mayılova`nın sıradışı yeteneği karşısında şaşkınlığını gizlemeyen alman bilim adamları
ona `Frau-Röntgen` ismini vermişler. Zarife hanım Batılı tıp uzmanları önünde devlet düzeyinde
iki kez sınav verdikten sonra Azerbaycan`a geri döner. O tekrar üçüncü kez uluslararası çapta

- 184 -

sınav yapmak için Almanya`ya gidecek ve ona uluslararası düzeyde çalışabilmesi için `Şifa
dağıtan` ünvanı verilecektir.
Vatanda bulunduğu sürede aralıksız olarak hergün yüzlerce insana şifa dağıtan Zarife hanım
hayırsever insan olarak cumhuriyetimizin maddi yönden fakir zümresine, şehit ve mülteci
ailelerine karşlıksız yardımlarda bulunuyor. O, Basın ve Bilişim Bakanlığı`nın N.Z.Tağıyev
`Hayırseverlik ve Yardımlara Göre` Diploması, ayrıca Azerbaycan Aydınlar Birliği Diploması
almaya hak kazanmış, Onursal Bilim Adamı ünvanı almıştır.
Bu Zarife hanıma verilmiş resmi değerdir. Kısa sürede insanlara şifa dağıtan `Röntgen
Kadın`a ünvanlanmış şükran dolu kelimeleri sayısızdır. Zarife hanıma en büyük değeri Yüce
tanrı vermiştir. Özel yetenek ihsan etmekle...
Son olarak hiçkimseye hastalık dilemesek bile ondan uzak kalmanın imkansız olduğunu
gözönünde bulundurarak Zarife hanımın adresini dikkatinize arz ediyoruz.
Tofig Abbasov Sok , Apt.24, D.7
Bu satırları okuyan herkese sağlık umuduyla.
Nigar, `Faktor` No 6
04-14 Temmuz 2000

ASRIN MUCİZESİ
XX yüzyıl!. Dünyanın sayısız mucizeleri ile zengin olan bir yüzyıl!. Bu mucizeler arasında en
kamil olanı ise sadece Azerbaycan`da değil Almanya`da bile `Röntgen Kadın` olarak bilinen Zarife
hanımdır. Zarife hanım herhangi bir tıp aygıtını kullanmadan hastalara kesin teşhis koyuyor. Onun
kabulünde olan, sıradışı yeteneğe sahip olduğunu duyabilen herkes 7 mucizesi olan dünyada 8.
mucizenin de oluştuğu düşüncesine kapanır.
Ben, mide-bağırsak sistemi hastalığına muzdarıptım. Uzun süre tedavi almama rağmen
iyileşmiyordum.
Fakat, Zarife hanımın şifalı ellerinin harikulade gücünün yardımıyla rahatsızlığım kaldırıldı.
Bu yüzden Size minnettarım.
Zarife hanım, son olarak Size en güzel dileklerimi sunuyor, şifalı elleriniz varolsun diyorum.
Allahu Teala Sizi Azerbaycan halkına çok görmesin!.
Seymur Tağıyev
Üç Nögte Gazetesi
04.03.2000

KURTULUŞ YOLUNA AÇILMIŞ KAPI VEYA RÖNTGEN KADIN
Röpotajçımız Azerbaycan Aydınları Birliği üyesi, hayırsever, tıp biliminin tüm alanları
üzere Juna Akademisi`nin yegane diplom sahibi, insanın iç organlarını tarama yeteneğine sahip
lokman, röntgeneloji uzmanı, sıradışı insan Yagub kızı Zarife Mayılova`dır.
Saklı dünyanın mucizevi hakikati olan İmam Museyi Kazım (E) soyundan olan Seyit Zarife
hanım 19 Aralık 1959 yılında Azerbaycan`ın güzel bölgelerinden olan Kelbecer`de doğdu. Küçük
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yaşlarında yüksek uyarıma sahipti. İlk defa onun hakkında `9 yaşında duvarın arka tarafını
görebilen kız` başlıklı makale yayımlanmıştır. Allah tarafından farklı dönemlerde üç kez laterji
uykusuna gitmiş, insanın iç organlarını tarayabilme yeteneği ile uykudan uyanmıştır. Ve daha
sonra tıp biliminin tüm alanları ile ilgili olarak bu kadına bilgi verildiği belirlenmiştir.
Zarife hanım büyücü, görücü, falcı değil. O, mucizevi tarayabilme yeteneği ile herkesi
hayrete düşüren olağanüstü insandır. Zarife hanım birkaç dakika içinde karanlık odada, yüzü
peçeli olarak insanların iç organlarını 4-5 metrelik aralıktan ve soyunmadan tarayabiliyor ve kesin
tanı koyuyor. Geçici ve şekerli diyabetin en ağır şekilleri dışında tüm hastalıkları tedavi ediyor.
Kısırlılığı tedavi ediyor. Uzun süre evinde çocuk sesi duyulmayan yüzlerce aileye çocuk
mutluluğu bahşetmiştir.
İlkokul dördüncü sınıf eğitimi alan bu kadında yüksek araştırma yeteneğinin yanısıra
hafızasına kazınmış çok sayılı insan fizyonomisine dair bilgilerde vardır. Konuşma sırasında belli
olduki o, her hastanın fiziki durumu dışında karşısındakinin insani özelliklerini de duyabiliyor.
Sıradışı yeteneği sonucu binlerce hastaya şifa dağıtmıştır.
Onun röntgen gözleri kaç hastanın hastalığını belirlemiş, yüzlerce hastayı cerrahi ameliyattan
kurtarmıştır. Zarife hanımın şifalı ellerinin, kesin teşhisinin, tedavi edilemez hastalıkların
tedavisinin mümkün olmasına ilişkin haberleri cumhuriyetimizin hudutları dışına çıkmış ve
dünyanın birçok ülkelerine yayılmıştır. Cumhuriyetimizde ve diğer ülkelerde tedavi almasına
rağmen iyileşmeyen hastaların onun elinde şifa bularak birkaç gün tedavi görmesi ile sağlığına
kavuşması zaten bir mucizedir.
Zarife hanım pesetmeden şifalı elleri ile hastalara şifa dağıtıyor. Allah`ın buyruğu üzerine
sahipsiz ve fakir ailelere, mültecilere ve askerlerimize maddi ve manevi katkılarda bulunuyor.
İşte bu karşılıksız ve yardımsever işlerine göre Zarife hanım Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Diploması ile ödüllendirilmiş, Aydınlar Birliğinin onursal üyesi seçilmiş, Cumhuriyet Destek
Birliği Diploması almaya hak kazanmıştır.
Onun kutsal mekanını ziyaret etmek, tedavi olunmak isteyenler Zarife hanıma başvuruda
bulunabilirler.
M. Bahtiyaroğlu
Getiyyet Gazetesi
21.12.2001

ŞİFA MELEĞİ
Zor olmasına rağmen itiraf etmeliyiz ki, Azerbaycan`a rağmen yabancı ülkelerde Zarife
hanıma karşı daha çok dikkat, ilgi, saygı ve ihtiram gösterilmektedir. Horasan`da-İmam Rza`nın
kabrini ziyaret ettiğimiz sırada bu kutsal kadını saygıyla karşılamışlar ve İran`da yaşaması ve
çalışması için defalarca önerilerde bulunmuşlar.
fakat, ne Almanya`daki güzel ortam, ne de İran`da ona gösterilmiş saygı Zarife hanımın vatan
sevgisini üstesinden gelememiştir. Tüm kalbiyle bağlı olduğu Azerbaycan`dan ayrılamaz. Zarife
hanımın en önemli özelliklerinden biri de onun aşırı derecede yardımsever ve iyi insan olmasından
ileri geliyor. Bu kadın her zaman kendi imkanları dahilinde sakat insanlara, göçmen ve şehit
ailelerine maddi yardımlarda bulunuyor.
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Zarife hanımın büyük kliniklerin, laboratuvarların, röntgen ve USM odalarının günlerce,
haftalarca yapamadığı işin üstesinden kısa bir sürede ve çok güzel bir şekilde gelmesi hayret
verici ve büyülü olduğu kadar da inkar edilemez gerçeklik ve hakikattir.
O. kendini büyücü veya görücü olarak görmüyor. `Ben, Allah`ın izni ile insanlara şifa
dağıtıyorum`.
Sabir Yagub
525.Gazete
04 Şubat 2002

RÖNTGEN KADIN ZARİFE HANIMIN MUCİZELERİ
Duymuştum, görmemiştim...
Temas kurduğum insanlardan Zarife hanımla ilgili çok şeyler duydum. Ama, onu bir kez bile
olun görmemiştim. Allah`ın canlı mucizesi olan Zarife hanımla karşı karşıya, göz göze konuşmak
benimde nasibim oldu. Kelbecerli Zarife hanıma Allah`ın şifa elçisi gibi baktım. Bu ucaboylu
kadında ne kadar çekicilik, sadelik, içtenlik, huzur gördüm. Onun güzel yüzünü herkesi olumlu
şekilde etkilediğinin şahidi oldum. İlahi yetenekli, zümrüt bakışlı şifa perisi Zarife hanım
mucizelerini mutluluk ihsan ettiği binlerce insanlar içten idrak etmişler.
Zarife hanımla görüştüğüm gün sırasını bekleyen insanlarla konuştum. Gözlemlerime ve
duyduklarıma dayanarak bu insanları Zarife hanımla buluşturan ona karşı olan inançtır. Uzak
bölgelerden ve şehirlerden Bakü`ye, onun adresine gelen arabaların ardı arası kesilmiyordu. Allah
Zarife hanımı insanlara , özellikle fakirlere şifa elçisi olaral göndermiştir.
Hiçbir tıp cihazlarını kullanmadan, kısa sürede hastanın karanlık ortamda iç organlarını
tarayabilen, kesin tanı koyan Zarife hanımın tarama yeteneği hakkında basında makaleler
yayınlanmıştır.
`Güven ve umut... Bu özellik daha çok Tanrı`ya ve O`nun sevimli kullarına aittir. Zarife
hanım işte böyle kişilerdendir. Onun mucizevi gözlerinde ve harikulade parmaklarında doğuştan
gelen kurtuluş özelliğini gördüm. Zarife hanım güzel sese sahiptir. Peki, siz onun sesindeki
gizemliliği duya biliyor musunuz?. Onun sesi bile insanı tedavi ediyor. Hala onun ihtişamlı boyuposu bir kenara dursun.. Allah, sadece şerefli kullarına böyle özellikleri lütfediyor.
saygıdeğer ve muhterem Zarife hanım!. Siz vücudumdaki 15 yıllık ağrılarımı tedavi ettiniz.
Allah yardımcınız olsun. Çocuklarınıza mutluluklar diliyorum!. En sık zamanda sizinle televizyon
programlarında ve gazete sayfalarında buluşmak üzere!.
Elleriniz dert görmesin, ey gizmeli insan!`.
Saygılarımla:Azad Daradereli, yazar gazeteci.
`.. Zarife hanım hakkında duymuştum. Ben de onunla görüşmek istiyordum. Onun sıradışı
insan olduğunu düşünüyordum. Haklıydım. Karşımda duran bu kadın gerçektende olağanüstü bir
insandı. Zarife hanımla ilk karşılaşmamız: O, elini midemin üzerine dokundurdu. Uykum geldi,
hem de tatlı bir uyku. Uyumak istedim. Aniden kadının sesi beni uyandırdı:` Kalk ayağa!`. Ben ise
uyumak istiyorum derken güldü. Allah`ım, bu fevkalade gülümseme idi. Parmaklarından şifa
sızıyordu. Ben tamamen iyileştim. Hazin sesli bur kadını asla unutmayacağım. Teşekükr ediyorum
Zarife hanım, Allah sizi bizler için korusun. Sizi çok seviyoruz`. Kemale Hüseynkızı, Gazeteci
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Zarife hanım yüreğinin sıcaklığı ile yanına gelenleri ısıtıyor, ellerinin şifasıyla sevindiriyor.
Zarife hanım temzidir, saftır, hakikat yolundadır. Güzel ve Allah`a yakın kuşağın soyundandır.
Allah`ın izni ile insanlara şifa dağıtıyor. Hastaları sadece para için tedavi etmez. Bunun yerine
fakirlere karşı aşırı derecede merhametlidir. Allah`ın ona lütfettiği mucize ile insanları
iyileştirmeyi kendine şeref biliyor. Zarife hanım milli onurunu yüce tutan, toprağını, halkını,
vatanını seven, Azerbaycan`a kalben bağlı biridir. Bizde birbirimize saygı gösterelim, değer
verelim.
Hanım Bilal kızı
Mir Jenşinı-Kadın Dünyası Gazetesi
11 Haziran 20002

RÖNTGEN KADIN
`Röntgen kadın` gibi bilinen Zarife Mayılova ülkemizde ve yurtdışında çeşitli hastalıklara
muzdarip olan hastalara şifa elini uzatıyor. Sıradışı tıbbi yetenekli bu kadın modern tıp
cihazlarının, analizlerin yardımı olmadan kesin tanı koyar, iğne ve ilaç malzemelerini kullanmadan
tedavi eder.
`Röntgen kadın` karanlık odada hastaların iç organlarını `tarıyor` ve teşhis koyuyor. Bilim
adamı, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Fizik Matematik ve Teknik Bilimleri Bölümü
elemanı, Zarife Mayılova şifasını görmüş Akad. Hacıbey Sultanov `Röntgen Kadın` hakkında
şöyle yazıyor: `İnsan zekası sonucu onun iş organlarının fizyolojik özelliklerini gözleri ile
taraması ve organizmanın enerjisinin etkisiyle düzenlenmesi o kadarda şaşırtıcı değildir. Bana
göre, Zerife xanımın beyin nöronları sıradan insanlarda olduğundan daha çok aktifti. Böyle
tarayabilme ve doğrus teşhis konulması ender olaydır.
Zarife Mayılova İngiltere`nin Cambridge Şehri'ndeki Uluslararası Özgeçmiş Merkezi
tarafından Uluslararası Zeka Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Bu ödül sadece sıradışı yetenekli ve
çalışma kalitesi
Cambridge Merkezince onaylanmış kişilere verilir. Merkezin biyografi
katalogunda yer alan XX-XXI yüzyıllarda 2000 zeka sahibi kişilerin arasında sadece çok az sayıda
insan bu başarıyı yakalaya bilmişler.
Sevinc
525.Gazete
22 Eylül 2004

DÜNYANIN BÜYÜK MUCİZELERİ
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Allah`ın yarattığı yeryüzünün eşrefi sayılan insan gizemli güçlerin etkisi altındadır. Bu konu
yıllardan beri tartışmalı olup, ne kadarki insanlar var bu böyle de devam edecektir. İnsan öyle garip
bir yaratıktır ki, modern dünya biliminin bugünkü gelişimi insanın zekası, olağanüstünlüğü
karşısında çaresizdir. Hakkında konuşacağımız insan Amerika Birleşik Devletleri`nin ünlü bilim
adamlarının `Röntgen Kadın` ismini verdikleri Zarife Mayılova`dır. Hakkında çok duyduk. Konu
bizde merak uyandırdığından duyduklarımızdan emin olmak için ona başvurduk.
Hahftanın Cuma günüydü. Cuma günü kabul saati olmadığı için odasında iki kişi vardı. 25-30
dakika onlarla konuştum. Konuşma sırasında bu kişilerden birinin Bakü`de kurulmuş ve İran
İslam Cumhuriyeti`ne ait firmada çalışıyor ve İran İslam Cumhuriyeti uyrukludur. Zarife hanıma
başvurmalarının nedenini sordum.
-`Kızkardeşim karaciğer sirozi hastasıdır. Birkaç kez kendi ülkemizde modern bilimin
başarılarından olan çeşitli aygıtlarda muayene olmuş, analizler yaptırmıştır. Analiz sonucu olarak
hastalığı onaylanmış, tedavinin mümkünsüz olduğu belirtilmiştir. Zarife hanımın sıradışı
yetenekliliği, hastalıkları ilaçsız tedavi etmesi hakkında duydum ve kızkardeºimi Bakü`ye davet
ettim. Zarife hanım kızkardeşimi muayene ettikten sonra tam tedavi etmek koşulu ile birkaç kür
tedaviye çağırdı. Tedavi süresi tamamlandıktan bir ay sonra tekrar analiz yapmamı önerdi. Dün
terapisi bittiğine göre kızkardeşimle telefonla konuştum. Tamamen iyileştiğini söyledi. Çok
mutluyum. Zarife hanıma teşekkürlerimi iletmek için burdayım`.
Diğer kişi mide ülseri hastası olduğunu, sürekli diyet yaptığını, Zarife hanıma başvurduktan
sonra taamen iyileştiğini anlattı.
Az sonra Zarife hanım bekleme salonuna geçti. İran İslam Cumhuriyeti uyruklu kişi Zarife
hanıma kızkardeşinin, ayrıca kendi teşekkürlerini iletti ve sağollaşarak gitti.
İnsanın anatomik-fizyolojik yapısını net bilir, mikro değişiklikleri, kandaki mikropları araştırıp
bilimsel yönden açıkladığı zaman karşında sanki tıp uzmanını görüyorsun. O, Yüce Allah`ın şifa
elçisidir. Mucizeleri karşısında hergün kaç insan şifa bulur.
Herhngi bir ilaç malzemelerini kullanmadan, ameliyat yaptırmadan hastanı baş, vücut, göğüs
tümörlerinden kurtarmak, safra kesesi, böbrek taşlarını yoketmek, uzun yıllar çocuk özlemi çekmiş
ailelere çocuk mutluluğu yaşatmak Zarife hanımın eşsiz mucizelerindendir.
Bu kapıya teşrif buyuranlar burayı asla umutsuz terketmezler. Hiçbir ilaç preparatından
kullanmadan zayıf gözlere ışık vermesi, böbrek taşlarını eritmesi, sağır kulakları, konuşmayan
dilleri iyileştrimesi, bazı küçük tümörleri tedavi ederek yok etmesi mucizeye benzer bir gerçektir.
Şemseddin Abdülhasanov
Hukuk ve Medya Gazetesi No 05 (05)
14-21 Mart 2007

ŞİFA ELÇİSİNİN İLAHİ YETENEKLİ DÜNYASI
İnsanlık üçüncü binyıla bilim-teknik ve teknolojide yüksek başarılarla girmiştir. Hayatın gidişi
her yıl giderek hızlanıyor ve insanlar zamandan geri kalmamak için zamana yetişmek adına tüm
güç ve becerilerini seferber etmek zorundalar. Eğer kendimizi ve bizi çevreleyen dünyaya dikkat
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edersek, dünyanın düşünülmüş, harmonik şekilde kurulduğunu görebiliriz. Ama, Yüce Yaradan`ı
olduğu gibi duyabilmek, onun emirlerine uymak için tüm bunlar yeterli değildir. Bu yüzden Yüce
Tanrı insanlara onların niçin yaşadıklarını hatırlatmak için açık- aşikar mucizeler gösterir.
`Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler`
(`Kurani Kerim`, Yusif suresi.75.aye).
Zarife hanım belki de bunların farkında değildir. Çünkü o, mucizeler dünyasının perisidir. Bu
anlamda ben, Zarife hanımı memleketi Kelbecer`e benzetiyorum. Çünkü o, kelimenin hakiki
anlamında Kelbecer gibi lokman ve Allah vergilisidir. Kelbecer`i görenler, onun şifa
kaynaklarından
şifa bulmuş hastalar bile bu doğal kaynaklar diyarında doğanlar da
olağanüstünlük, harikalık olduğunu onaylıyorlar.
Zarife hanımın adresini bulup, onun temiz nefesine, aydın bakışlarına sığınmış insanların
duaları Allah`a ulaşır. Çünkü Yüce Rabbim`iz onu halkımıza dertlerimiizn ilacı, milletimizin
doktoru gibi göndermiştir.
Genel olarak, insanın ulaşmalı olduğu olgunluk ve paklığın önemi Allah`a yaklaşmaktan
oluşuyor. Bu, ilk önce soykök, soyağacı gibi konulardan başlayıp Allah tarafından seçilmiş
kişilere verilmiş olağanüstü, insanüstülüğü ile gerçekleşiyor.
Bir zamanlar küçük bir kız çocuğunu tedavi ettiğinde aniden kaprisli, alıngan, uzun örgülü
Zarife geldi aklına. Yoksa niçin onun yüzünde aniden siyah bulutlar oluşsun ki?. O, henüz çocuk
yaşlarında hayal dünyası ile konuşuyordu. Kızkardeşi Füruze`ye` Bak, orda parlayan yıldız benim
yıldızımdır` derken kendi hayal dünyasındaydı.
Peki, bu mucizenin özelliği nededir?.
Tabiki, onun olgun limanı ve inancıdır, `ruhsatı`dır, gizemli, mucizevi nefesidir.
Bu yüzden onun bilimsel özelliğini ortaya koymak kolay değildir. Bilim bile bu ilahi makamı
açıklamakta zorluk çekiyor. Kısacası şunu söyleye biliriz ki bu şifa dağıtan nefes kendi kutsal
mekanının hikmetinde` varis` ismini taşımasındadır.
Tabiki tüm olağanüstü özellikler herkesin kaderine yazılmamıştır. Zarife hanımın hayatı
böyle özelliklerle öyle zenginki, bu zenginlik onun Tanrı tarafından kullarına lütfedilmiş, kurtarıcı,
tabip-lokman gibi tanınmasına hizmet ediyor. Gerçekten, bin bir derde çare bulan tabip Allah
tarafından gönderilmiş melektir.
Kadınlar-insanlığın muhabbetidir,
Kadınlar-Allah`ın emanetidir
Bakın, aynen sizin gibi...
Mahammad Nerimanoğlu
Sosyal Politik Hukuk Gazetesi No 67 (197)
09 Eylül 2008

ZEMANEMİZİN MUCİZESİ
`RÖNTGEN KADIN`
Nurunu Allah`tan almış gözleri en modern röntgen cihazlarının bile belirleyemediği teşhisleri
daha da netleştirme gücüne sahiptir. Böyle rüyalar sadece kutsal insanlara lütfedilir.
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Zarife hanıma bu muhteşem kehaneti bahşeden Yüce Tanrı da halkımıza eşsiz hediye
armağan etmiştir. O, Yüce Rabbim`iz tarafından halka, millete kurtarıcı gibi gönderilmiştir.
İnanç insanı en zor durumda bile menzil başına ulaştırıyor. İnanç, karanlıktan aydınlığa,
temizliye ulaştırıyor. Allah`a olan inanç ise tüm yaratıkların cevheridir.
İşte bu inançla da Zarife hanımın gözündeki röntgen ışınlarına, ellerinin fevkalede şifa
dağıtabilme yeteneğine karşı olan umutla yanına geliyor, ona güveniyorlar. Hakikat karşısında
herşey acizdir.
`Röntgen` Zarife hanımın tedavi yöntemleri, ışınlı gözlerinin sorağı tüm dünyaya nam
salmıştır. Amerika Birleşik Devletleri bilim adamları soydaşımıza `Asrın Mucizesi` ünvanını
vermişler.
Zarife hanım hakkında yazmak onurlu olduğu kadar zordur. Bir makalede onu benzersiz
olanakları ile ilgili kelime söylemek kolay değildir. Allah tarafından lütfedilmiş olağanüstü
yetenekli Zarife hanıma röntgen kadın denilmiş ve onun olağanüstünlüğü, benzersizliği
Azerbaycan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri`nin sağlık kurumları tarafından onaylanmıştır.
Sayın okurlar, mucize nedir?. Bu soruya farklı cebaplar verebiliriz. Bazıları doğru cevaplardır
bazıları ise benzetme. En doğrusunu öğrenmek ve bizzat şahidi olmak istiyorsanız eğer bu
mümkündür.
Tabii ki, hiçbir tıbbi eğitimi olmayan bu fenomen insanın tüm hastalıkları tedavi etmesi,
herhangi bir ilaç kullanmaması gerçekten mucizedir. O zaman buyurun gelin. Zarife hanımın
herkesi hayrette bırakan tedavi yöntemleri, Allah`ın ona lütfettiği yeteneği, gözlerindeki röntgen
ışınına sizde şahit olunuz. Ve o kadının herhangi bir tıp malzemesini kullanmadan belli aralıktan,
katanlık ortamda insanlara doğru tşehis koymasının nasıl bir mucize olduğunun bizzat şahidi
olacaksınız.
Ramiz Talıbhanlı
Dövlet ve İnkişaf Gazetesi No 2
24 Mayıs 2008

RÖNTGEN KADIN-ZARİFE MAYILOVA
Zarife Mayılova 1959 yılında dağlar yurdu, Azerbaycan`ın güzel bölgelerinden olan Kelbecer
İlçesinin Kilseli Köyünde doğdu. Soyu yedinci İmam Museyi Kazım`a dayanıyor. Babası Yakup
Azad oğlu, annesi Bilgeyis Misgin kızı el içinde yardımseverlikleri ile nam kazanmışlar. Ailede
Zarife hanım dışında 5 çocuk daha olmuştur. Kızkardeşleri ve erkek kardeşleri küçük yaşlarından
Zarife`ye büyük saygı ve muhabbetle yanaşmışlar. Çünkü, onun sıradışı yetenekli insan olduğun
anlamışlar. Zarife lise eğitimini sadece dördüncü sınıfa kadar bitirmiştir. Gerçi o, algılama
yeteneğine, düşünce tarzına göre yaşıtlarından ve büyüklerden farklıydı. Fakat, Yüce Rabbim
küçük Zarife`nin elinden yakalayarak ışıklı, aydın, kimsenin erişemeyeceği bambaşka bir dünyaya
götürmüştür. Zarife hanım şimdi sözkonusu ışıklı ve yüce dünya aracılığıyla hasta insanlara şifa
dağıtıyor, karanlık yollara ışık saçıyor.
Çocukları, anneleri, insanlığı belalardan koruması bile Allah vergisidir.
Zarife hanım kutsal seyit evinde doğduğu ve azizlerden eğitim gördüğü için iç dünyası da
ilkbahar yağmurundan sonra temizlenmiş gökyüzü gibi, temiz ve bembeyazdır. İlk korucuları
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ninesi Yahşı ve annesi Bilgeyis`dir. Küçük Zarife`deki olağanüstülüğünü gördükten sonra onu kötü
gözlerden sakınmaya çalışmışlar. Zarife ilk defa 12 günlük laterji uykusuna giderken onlar artık
ne olduğunu anlamalarına rağmen bazı nedenlerden dolayı bunu sır olarak saklamışlar.
Zarife hanım herhangi bir eğitim almamasına rağmen Kuran-i Kerim`i ezbere okuyor. Bu
kadın iki kez 12 günlük, bir defa ise 18 günlük laterji uykusuna gitmiştir. Ve her uyanışında ona
yeni yetenek verilmiştir. Şifa perisi olarak tanınır. Baba yurdu, ana vatanı olan Kelbecer ermeni
haydutları tarafından işgal edildiği sırada Bilgeyis hanım evinden sadece babası Seyit Misgin`in
Horasan`dan getirmiş olduğu dede-baba mirası Kuran`ı, Tuğu Memmed`in kasesini, kutsal
yerlerden getirilmiş toprağı ve d. yanına alarak eşi Yagub ile beraber o zamanlar Hanlar İlçesi
Molla Cemilli Köyünde yaşayan kızı Zarife`nin yanına getmişler.
Bu kutsal eşyalar Zarife hanımın evine geldikten sonra o, 18 günlük uykuya gitmiştir.
Ogünden itibaren Zarife Allah`ın gizemli güçleri tarafından modern tıp bilimi karşısında güçsüz
kaldığı en zor hastalıkları ilaçsız, iğnesiz tedavi eder. O, insan organizmasında meydana gelen ve
bazen hatta en modern tıp malzemeleri ve aygıtların bile belirleyemediği değişiklikleri, hastalıkları
karanlık ortamda birkaç dakika içinde belirlemek, insanın iç organlarını taraya bilme yeteneğine
sahiptir.
Zarife hanım insanlara şifa dağıtmanın yanısıra onlara yardımlarda bulunur. Atalarının
misyonun devam etdiren bir ailede doğup büyümesi Zarife`nin kalbinde daha çocuk yaşlarından
bu sevginin doğmasına neden omuştur. O, ihtiyarları ve çocukları çok sever. Hiçkimsenin ondan
birşeyler beklemesimi istemez. Kendisi destek oluyor. Sısık çocuk esirgeme kurumlarını,
kimsesizleri, şehit ve göçmen ailelerini, askerleri, huzurevlerini ziyaret eder ve onlara hediyeler
dağıtıyor, ayrıca mukaddes bayramlarda kurbanlar keser.

Azerbaycan Dünyası Gazetesi 08 (08)
21-27 Haziran 2009

RÖNTGEN KADIN MUCİZELER YARATIYOR
İnsanın hayatına güzellikler katan onun yaptıkları ve insanlara mutluluk veren sevinç payıdır.
Böyle hayatı yaşayanlar uzun yıllar geçmesine rağmen her zaman asil insan olarak hatırlanır. Bu
öğretici insan ömrünü yaşayanlardan biri de Zarife hanımdır. Zarife`nin her anı, her günü, her yılı
onurlu, anlamlı ve imrenilecek bir hayattır. Bu kadın iyi kalbli olmanın yanısıra hayatını kurtarmış
insanların kalbinde kurtarıcı tabip olarak yaşıyor ve yaşayacaktır.
Kutsal mekan gibi kabul edilmiş ve günümüze kadar ün kazanmış, dünyanın birçok yabancı
ülkeleri tarafından eşsiz mucizeler yaratan Zarife hanım yüce geçmişe sahiptir.
Kutsal bir soyun devamcısı olan Zarife Mayılova`ya zor ve sorumlu bir misyon verilmiştir ki,
bu da Tanrı`nın ona olan sevgisinden ileri gelir.
Doğru söylemişler; `İnsanların değeri yaptıklarıyle belli oluyor`. Çınar toprağa attığı kökleriyle
güçlü olduğu olarak İnsan da Allah`a, halkına, vatanına, toprağına bağlılığı ile mağrur, yenilmez
oluyor.
Aynen Zarife gibi!.
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Bence kalemin süsü hakikatlerdir, yazmayıp anlatmamak ise büyük kabahattır. Zarife hanımın
mucizelerini anlatmamak imkansızdır.
Onun manevi olgunluğunun işte Allah`ın lütfettiği yüce bir teminat olduğunu söylememek
mümkün değil. Bu yol Zarife`nin şifalı ellerinden ve harikulade röntgen gözlerinden geçer.
Allah`ın lütfettiği ışıklı röntgen gözleri ile tam teşhis koyup, karanlık ortamda iç organalrını
tarayabilmek sadece ona aittir. Zarife`de yüksek duyma yeteneği vardır. Duvarın obür tarafında,
hatta çok uzakta meydana gelene olayı anındaca duyup net bilgi verebilmek yeteneği sadece ona
mahsustur. Vatanımızda ve Azerbaycan hudutları dışında tanınan röntgen kadın bizim
gururumuzdur.
Hiçbir araştırmaya sığmayan, şimdiye kadar oluşan sıradışı ve gizemli insanlardan farklı olan
Zarife hanım dünya çapında ün kazanmış Azerbaycan kızıdır.
XX yüzyılın ve modern çağımızın en büyük mucizesi sayılabilecek Zarife hanım gizemlisihirli dünyası ile insanlığı hayretlendirmeye devam ediyor.
İnsanlık tarihinde eşi görülmemiş bir ilahi güce sahip olan bu büyük insanın röntgen gözleri,
şifalı elleri her gün nice insana şifa verir. Bunun canlı örneği karşınızdadır. Allahu Teala ölüm
veya kalım arasında çarpıştığım bir zamanda bana Zarife hanımla tanışmamı nasip etti. Tümör
hastasıydım. Kaç ünlü doktora gittim ve hepsi aynı teşhisi koydular. Ameliyat yaptırmam amacıyla
tarih belirlendi. Cuma günüydü. Doktor Cumartesi ve Pazar evde kalmamı, Pazartesi ise ameliyat
için hastaneye gitmemi önerdi. Aklım, bilincim hastalığımın çaresiz olduğunu söylediyi halde
sanki bir ses kalbimin derinliğinde ameliyattan vazgeçmemi söylüyordu. Doktor defalarca telefon
ederek hastalığın gecikeceği takdirde ağır fesatlara neden olacağını belirtiyordu. Rüyamda bu
hastalığın cerrahi ameliyat sonrası keskin şekilde hızlanarak kötüleştiğini gördüğüm için
kararsızdım. Zarife hanımın tanıdığım gün yüzüme sanki gün doğdu. Yaşamak için umut yarandı.
USM sonucunu bana dediği zaman şaşaırdım kaldım. Zarife hanımın yanındaca duygulandım,
gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Üç ay içinde ilk defa olarak geceyi rahat uyudum. Bu ağrıacının ne olduğunu çok iyi biliyordum. Hergün ölümle yüzyüze kalmanın, hayatımdan geçen
saatleri, dakikaları saymanın, ayrıca üç çocuğunun gözünde kederi-gamı, gizlice döktükleri
gözyaşlarını görüp ölümün gözlerinin içine dimdik bakmanın ne olduğunu ancak bu acıyı
yaşayanlar bilir.
Ben bugün hayattaysam eğer onun şifalı, mucizevi nefesi sayesindedir. Hayatımın sonuna
kadar ona borçluyum. Ömürden pay olmaz demişler, keşke bu mümkün olabilseydi. Zarife hanımın
yaşaması için Zarife severler de benim gibi ona hayatlarını armağan ederlerdi ki ona muhtaç olan
hastalara şifa versin.
Tıp dünyasının her türlü aygıtlarıın bile belirleyemedikleri hastalıkları bir kez taradıktan sonra
kesin teşhis koymak, hastalıkları en kısa zamanda tedavi etmek çoğuna efsane gibi görüne bilir.
Fakat, bu bir gerçektir.
P.S. Bugün Azerbaycan televizyonlarında gündemde kalabilmek için uğraşan bazı kısım
insanlar kendini bilici, görücü, Allah tarafından gönderilmiş yetenek sahibi olarak tanıtır, çeşitli
yollarla kendine av bulmaya çalışırlar!. Tanrı tarafından verilmiş yeteneğe sahip kişi kendini
reklam etmez, aynen Zarife gibi. Dünya çapında bilinen bu kişinin yerinde siz olsaydınız ne
yapardınız acaba?.
Onun şifa dağıttığı insanların arasında bilim adamları, akademisyenler, doktorlar, öğremenler
ve daha kimler vardır.
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Ben, şifa bulmuş üç çocuk annesi ve Azerbaycan aydınlarından biri olarak
cumhurbaşkanımıza, Azerbaycan`ımız için eğitim ve sağlık sektöründe benzeri görülmemiş
çalışmalar yapan, milletini, halkını seven, ona değer veren aziz Mihriban hanım Aliyeva`ya
muracaat ediyorum:
-Sayın Mihriban hanım, Zarife hanım en büyük ünvana, dikkate layıktır. Birçok yabancı
devletler tarafından ona verilmiş ünvanın, değerin yanında bizim Azerbaycan`da ona verilmiş
değer hiçbir şeydir.
O, yakın günlerde 50 yaşını tamamladı. Hayatının 41 yılını 4 duvar arasında insanların sağlığı
için çalışan, halkını seven Zarife hanım en büyük ünvana layık değil mi?.
Ben, tüm Zarife severlerin de sizden tek isteklerinin işte bu olduğuna inanıyorum. Lütfen,
yabancı devletlerin onu bizden çalmasına müsade etmeyelim. O, bize ve halkımıza gerektir. O, en
büyük ünvana layıktır.
Almaz Ahmedova
Ölke İçi Gazetesi No 9 (20)
24-31 Aralık 2009
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ASRIN MUCİZESİ
YAGUB KIZI ZARİFE MAYILOVA
50 YAŞIN AŞKI
Yıldönümü sadece şenlik veya eğlence yeri değildir. İnsanın bir nevi halk arasında ve kendi
kendine vermiş olduğu hesabattır.
Yagub kızı Zarife Mayılova hayatından ödünç verdiği bu yılları öylesiye, boşu boşuna
yaşamamıştır. Henüz daha küçükken algılama yeteneğine, düşünce tarzına göre yaşıtlarından ve
kendisinden yaşça büyüklerden farklıydı.
Zarife kutsal Seyit Misgin Ağa`nın evinde doğduğu ve kutsal insanlardan eğitim aldığı için iç
dünyası da ilkbahar yağmuru sonrası arınan gökyüzü gibi tertemiz, bembeyazdır.
9 yaşında iken Yüce Yaradan küçük Zarife`nin elinden yakalayarak aydın, ışıklı, kimsenin
ulaşamayacağı ve göremeyeceği daha yüce-ilahi bir dünyaya götürmüştür.
Şimdi Zarife hanım Allah`ın izni ile sözkonusu aydınlı ve yüce dünyadan hasta insanlara şifa
dağıtıyor. Karanlık yollara ışık saçır.
Çocukları, anneleri, tüm insanlığı kğötülüklerden korur.
O günden bugüne kadar ailelere mutluluk ihsan eder, hastalara şifa dağıtıyor.
Övünmeye hakkı vardır tabiiki, fakat o asla övünmeyi sevmez.
İyileştirdiği insanların bazıları onunla ilgi konuşmaya başlasalar hemen dakika ona Pekiyi
notu verilecek.
O, bugün modern tıp biliminin tedavi etmekte çaresiz kaldığı hastalıkları tedavi edebilir. Tıp
cihazları ve aygıtlarının belirleyemediği değişiklikleri tespit eder. Karanlık ortamda insanın iç
organlarını tarayabilir, hastalığın teşhisini koyabilir.
Şimdi onun yanına gelenlerin arasında komşu ve uzak ülkelerden bile insanlar vardır. Sadece
hastalar değil, sıradışı insanların hayatları ile ilgilenen uzmanlar, bilim adamları, akademisyenler de
vardır. Din adamları Zarife`nin mucizeleri karşısında hayran kalıyorlar.
Birçok büyük devletlerden davetler alıyor. Ama, Azerbaycan hudutları dışında yaşamak
istemediğinden dolayı gelen teklifleri reddediyor.
Çalışma odasının duvarlarındaki çocuk resimleri Zarife hanımın tedavi ederek iyileştirdiği
çocukların bazılarına aittir. Odasının özel bir köşesinde bulundurduğu ve küçük cam kaplardaki
taşlar yanına gelenlerin dikkatine neden oluyor. Bu taşlar hastaların böbreklerinden dökülmüş
büyülü-küçüklü taşlardır ve taşların bulunduğu cam kabın üzerinde ve hastanın adı, soyadı ve
adresi yazılıdır.
Çaresiz insanlar bu kutsal mekana sığınırlar. Zarife hanım da Tanrı vergisi, ruhsatı, elinin
şifasıyla hastaları iyileştiriyor. Karanlık gözlerin tekrar görebilmesine neden oluyor.
Zarife hanıma şükranlarını, teşekkürlerini şiirle, şarkılarla, nağmelerle, ilginç mektuplarla
iletenlerin sayısı da fazladır.
Zarife hanımın yüreğinden geçenleri çok iyi biliyorum.
Bak, gönlümün halına,
Düşüb hayal yoluna
Bu yaşımda çalına
Hazin anne ninnisi.
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Kendisi anne olduğu halde anne ninnisini çok sever. Zarife hanım kutsal topraklarda- Hac ve
Meşet`te olmuştur. O, görücü veya büyücü değildir, sadece Allah`ın yetenekli röntgenidir.
Hastanın derdini gözleriyle görebilir, şifalı elleriyle tedavi eder. İnsanlar düştükleri karanlıktan
çekip aydınlı dünyaya çıkarıyor.
Bu da bir Azeri kadının yaşadığı, geçtiği ve kimseye benzemeyen hayat yolu hakkında kaleme
alınmış küçük bir bilgiydi. Yazmağa kalırsa bir destan olur. O, zaten kendisi canlı bir destandır.
Okuyucusu da sizlersiniz. Gidin, görün ve okuyun. Ruhunuzun dinleneceğine ve kalbinizin
rahatlık bulacağına inanıyoruz.

Kifayet Hüseynova
Azerbaycan Gazeteciler Birliği üyesi
Könül Gazetesi
16 Aralık 2009

DÖNEMİMİZİN MUCİZESİ
Bu günlerde tesadüf ettiğim mucizevi bir olayın kamuoyu için de önemli olacağını tahmin
ederek Yeni Zaman Gazetesi'ne başvurdum.
Birkaç aydır göz doktoru olan eşim İzabella`nın sol böbreğinde ortaya çıkan hastalığı tedavi
etdiriyordu. Tedavi sonucunu kontrol etmek için Böbrek Hastalıkları Enstitüsü`nde USM yaptırdı.
USM sonucu bizi sarstı: `Böbrek çürümüştür`. Profesörler sol böbreğin kesilerek alınması için
acilen önlem aldılar.
Biz başka hastanelere de başvurduk. Sonuç aynıydı: Sol böbrek acilen alınmalıdır. Bunun ne
demek olduğunu anlatmak o kadarda kolay değildir. Aniden Röntgen kadın Zarife hanım hakkında
yazılmış bir makeleyi okudum. Zarife hanıma başvurduk. Toplam 3 dakika içinde herhangi bir
teknik malzeme kullanmadan, karanlık ortamda hastamızı muayene etti ve cerrahi mudaheleye
gerek olmadığını belirtti.
Zarife hanım şöyle dedi: Doktorlar yanlış yapıyorlar. Endişelenmeye gerek yok. Her şey iyi
olacak`.
Gerçekten tedavi başarılı şekilde tamamlandı ve sonuç hayret vericiydi.
Zarife hanım Allah`ın iyiniyetli, iyi amaçlı, sevilen kuludur. Büyük gururla halkımın, milletimin
bu sevimli evladına başarılar diliyorum.
Yeni Zaman Gazetesi
16-22 Mart
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XX YÜZYILIN İYİLİKSEVER VE ONURSAL BİLİM ADAMI
İNSANIN İÇ ORGANLARINI TARAYABİLEN, LOKMAN ZARİFE HANIMIN
MUCİZELERİ
Sevgili kardeşim!. Size sonsuz şükranlarımızı sunmak amacıyla şu mektubu kaleme aldık. Uzun
yıllardan günümüze kadar Yüce Tanrı`dan aldığınız ilahi gücün yardımıyla yüzlerce hastayı
iyileştirerek ailelerine geri vermiş, kaç aileye sonsuz mutluluk ihsan etmişsiniz. Sizi gözlerinizin
ve ellerinizin sihri ile kör, sağır, çocuk özlemi çeken, kör bağırsak, karaciğer ekinokoku, meme
tümörü hastalığına muzdarip kaç kişi şifa bulmuş, tekrar hayata geri dönmüştür. Biz, elinizin,
gözünüzün hikmeti ile şifa bulmuş eski hastalarınız sizin yüceliğiniz karşısında baş eğiyoruz.
Bu satırları kaleme alan sıradan meslek sahipleri değil, bilim dünyasında ün kazanmış bilim
adamları, yüksekokul öğretmenleridir. Nariman Narimanov Azerbaycan Tıp Üniversitesi anabilim
dalı başkanları, Prof. S. Mollazade, Prof. T.Halilova, Doç. A. Mammadov, Doç. H. Maharramova,
Doç. M. Hüseynova, Doç. Z. Mammadova, Azerbaycan Devlet Diller Enstitüsü dekanı, Prof. Z.İ.
Guliyev, anabilim dalı başkanı Doç. E.İ. Hacıyev, Doç. Ü. H. Gurbanlı, Doç. İ. H. Mammadov,
Doç. F. Mustafayev, İktisat Enstitüsü doçenti H.Hüseynov, Rus Dili ve Edebiyatı Enstitüsü doçenti
Ş. Abbasov, İnşaat Mühendisleri Enstitüsü doçenti E. Rehimov, şair-tiyatro yazarı Cahangir
Mammadzade ve diğerleri yüreklerindeki en güzel dileklerini mektup aracılığıyla Zarife hanıma
iletmeyi kendimize borç bilmişler.
Yüce Rabbimiz yardımcınız olsun, ömrünüz uzun, yüzünüz daima gülsün, elleriniz her zaman
şifalı olsun, olsunki insanlara yaşam sevinci, hayatın tatlılığını bahşedesiniz!`.
Zarife hanım kendisi de anne olduğu için sahipsiz, öksüz çocuklara da her zaman yardımlarda
bulunur. Karabağ derdini, savaş acılarını omuzlarına alan vatan oğullarını, Azerbaycan askerlerini
unutmuyor.
Kış aylarında askerlere sıcak ayakkabı, yün çorap, yün eldiven, sigara, kibrit
göndermiş , ayrıca vatanın en kötü dönemlerinde hertürlü katkıda bulunmuştur.
Ziyalı Gazetesi

AZERBAYCAN HALKININ KEŞFİ
Aydınlarımız yazarlar ki, ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, sürekli birkaç yıl süren savaş strese
ve bir çok hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm bunların tedavisi için hastanelerde
normal ortamın sağlanmaması, eczanelerde ilaçların yüksek fiyata satılması mevcut durumu daha
da ağırlaştırmıştır.
Böyle durumda lokman Zarife hanımın nur dolu parmaklarının sıcaklığından şifa bulabilmek
her hastanın doğal isteğidir.
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Allahu Teala`nın Zarife hanıma lütfettiği mucize, aydın gözlerin açıklanması rüyada ona
verilmiş yeteneğin açıklanamaz gizemlerdendir.
Zarife hanımın dünyaya sığmayan bir derdi vardır:Vatan acısı, Kelbecer acısı.
Zarife hanım, sizi koruyup kollamak zengin ve inançlı her bir vatan evladının görevidir.
Ziya Gazetesi
03 Eylül
XX YÜZYILIN İYİLİKSEVER VE ONURSAL AYDINI
Azerbaycan Aydınları Birliği üyesi, Azerbaycan Aydınları Birliği`nin onursal üyesi, XX
yüzyılın yegane kurtarıcısı, hayırsever kişilik, halkına karşılıksız hizmet eden, tıp dünyasının
aynası, görünmez hastalıkları gösleri ile tarayanbilen gizemli insan, insanlara şifa dağıtan kurtarıcı
hakkında konuşmak istiyorum. Bu kişi Allah`ın huzurunda hergün yanına gelenlerin sayı hesabı
olmayan, yegane ilahi yetenekli Yagub kızı Zarife Mayılova isimli mütevazi bir müslüman
kadındır.
Zarife ince kalbli, Allah`ın yetenekli kuludur. Kadın zaten onurlu bir addır. Kadının yaptıkları
onu her zaman yüksekte bulundurur. Zarife hanım zümrüt bakışlarıyla seçilir. Bu bakışlarda çok
büyük ve ince doğallık vardır. Hasta onun huzurundayken hastalığını gizleyemez.
Zarife hanımın gözleri önünde karanlık oda ışıklı görünür.
İnsanlar bu melek yüzlü Allah elçisinin yanına toplaşır, ona başvuruyorlar. Kapısı arkadaş, annekardeş kapısıdır. Hastalıkları ilaçsız belirler ve tedavi eder.
Gelin hepimiz, onun gibi milletimizin dayağı olan insanları koruyalım. Koruyalım, çünkü i o en
zor günlerde bize destek olmuş, karşılıksız yardımlarda bulunmuş Allah`ın elçisidir.
Biz korumasak bile Allah onu bizler için korur.
Ziyalı Gazetesi

ŞİFALI ELLERİN MUCİZELERİ
Aslen Kerbala`mız saydığımız, şimdi düşmen elinde esir kalmış Kelbecer`den olan, kendi şifalı
mucizeleri sayesinde üne kavuşmuş Zarife Mayılova sadece Azerbaycan`da değil, hatta
cuçhuriyetimizin hudutları dışında bile tanınmaktadır.
Şifa mucizeleri yaratan Allah`ın bu özel yetenekli kulunun kapısı her zaman insan kalabalığı ile
doludur. Azerilerin yanısıra Rus, Gürcü, Tatar, Yahudi bile bu şifa ocağına başvuruyorlar.
Çaresiz hastalıkları nefesi, bakışı, tükürüğü, ellerinin sıcaklığı, duyusu, becerisi ile tedavi eden
bu kadının her yaptıkları sanki mucizedir.
Zarife hanım bir günde her aileden sadece bir kişiyi, ayrıca her hastanın bir hastalığını tedavi
ederek hastaları üçer, beşer kabul ediyor. O, ışığı kapatarak tedaviye başlar. Önce, hastayı üç beş
saniye röntgen ışınından daha hızlı olan gözleri ile muayene eder ve teşhis koyar. Yerindece
tedaviye başlar. Tedavi süreci üç, beş dakiika, ağır hastaları ise 8-dokuz dakika içinde tedavi eder.
Hastaların tamamen iyileşeceğine garantiler.
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Zarife hanım on iki İmam ve on dört Masuma, `Penc Eleba` ve `Seyyiti-Şüheda` saflığına sahip
bir melektir. Ona büyük ve yüce Allah tarafından ruhsat verilmiştir. İlkokul eğitimi almış Zarife
hanım bilim adamlarını, cerrahi uzmanları, konuşmacıları bile susturmayı başarmıştır.
Zarife hanımın mucizelerinin kendi bilimsel bir dayanağı vardır. Fakat, bu şimdilik herkese belli
değildir.
Nizami Asgerbeyli
Şehriyar Gazetesi

ZARİFE HANIMA SIĞINANLAR BÜYÜK ALLAH`A GÜVENİYORLAR
Azerbaycan`da çoğunun tanıdığı yetenekli kişilerden biri olan Zarife Mayılova hakkında
okuyuculara bilgi aktarmak istiyorum. Yakın zamanlarda Almanya`dan döndü. Yurtdışında
olduğu 7 ay içinde bu kadının sıradışı yeteneği araştırılmıştır. Yeteneği herkesi hayran bırakmıştır.
Belli olmuştur ki Zarife hanım USM cihazının ve modern tıp dünyasının başarılarından sayılan
teşhis aygıtlarının bile kesin olarak araştıramadığı hastalıkları olağanüstü gözleri ile karanlık bir
ortamda görebilir.
Bu yeteneği ilk defa devlet düzeyinde düzenlenmiş sınavı başarıyla tamamlamış ve alman tıp
uzmanlarını hayrete düşürmüştür. Yabancı bilim adamlarının Azeri kadına Röntgen Kadın
Diploması vermişler. O, böyle bir diplomayı hatta Azerbaycan Adalet Bakanlığı ve Dışişleri
Bakanlığı`nın onayı ile almıştır. Şimdi Zarife hanım Almanya düzenlenecek üçüncü uluslararası
sınava hazırlanıyor ve bu sınav sonrası ona uluslararası şifa dağıtan insan ünvanı verilecektir.
Zarife Mayılova Kelbecer İlçesinin Soyugbulak Kilse Köyünde doğdu. İlköğretim okulu
dördüncü sınıf eğitimi aldı. Seyit (kutsal ermiş) soyundandır. Dedesi de halk arasında `ağır nefesli
ermiş` ismiyle tanınmıştır.
Zarife hanım karanlık ortamda hastayı muayene ettikten sonra teşhis koyar. Hastayı tedavi
etmeyi üstlenir ve kısa sürede iğne ve ilaç kullanmadan tedavi eder. Ama, bulaşıcı hastalıklara
yakalanmış kişileri, insülin kabul edenleri ve gebe kadınları tedavi etmez. Zarife hanım şöyle
diyor: Eğer ki, elimi gebe kadının herhangi bir bölgesine dokundurmuş olsam bebeğin vücuduna
elimin izi çıkar ve çocuk doğduktan sonra o yerde tüy biter.
Zarife hanıma sığınanlar Büyük Allah`a güverniyorlar.
Aygün Aliyeva
Şerg Gazetesi

MİNNETTARLIK
Hayal kırıklığı, nevroz ve vücudumun tüm bölgelerinde ağrılarla ilgili bu güne kadar sayısız
sayıda doktorlara başvurmama ve yazdıkları ilaçları içmeme rağmen herhangi bir sonuca
ulaşamıyordum. Zarife hanım beni muayene ettiği sırada sinir sisteminin zayıflığı, safra stazı,
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kronik soğuk algınlığı ve ürik asit diyatezini keşfetti. Toplam üç kür tedavi aldıktan sonra tamamen
iyileştim. Her tedavi küründen sonra böbreğimden yüzlerce susam şekilli taşlar ve ince kum
tanecikleri dışarıya hariç olunurdu. Beni bu ağrılardan kurtardığı için Zarife hanıma hayatım boyu
minnettarım.

Ajder Alizade
İki Sahil Gazetesi muhabiri

TANRI ONU AZERBAYCAN`IMIZA ÇOK GÖRMESİN
Günümüzde öyle hastalıklar vardır ki tıp dünyası onlarla mücadele etmek iktidarında
değildir. Bu hastalıkların arasında tömür hastalıkları önemli sıralardadır. Bu patolojilerin sayısı
tüm dünyada olduğu gibi inkar edilemez bir faktördür ve Azerbaycan`da da giderek artmaktadır.
Zarife hanım hakkında bu hastalığa yakalanmış bir yurttaşımızı iyileştirdiğini duyduğum sırada
öğrendim ve ayrıca gazete sayfalarından da okudum.
Birgün Tovuz`da yaşayan görümcemin kızının doktorun talimatı üzerine Onkoloji
Hastane`ye getirdiklerini duydum. Onlar evimize gece saatlerinde vardılar. Hastanede analizleri
yaptırmış, muayene olunmuştur. Sabah olunca hastaneye gidecekti ve cerrahi ameliyat olunacaktır.
Sabahı zor açtık, hastayı sakinleştiremiyorduk. Sabaha kadar ona Zarife hanım ve tedavi ettiği
arkadaşım hakkında bahsettim ve sabah olunca Zarife hanıma gitmek kararı aldık. Sabah
erkenden saat 08:00`da arkadaşım Almaz`a telefon ettim, olayı anlattım ve bizi Zarife hanıma
götürmesini rica ettim. Arkadaşım `Bu büyük bir sevaptır` dedi ve bizimle gitmeyi kabul etti.
Böylece, görüştük ve Zarife`nin adresine gittik. Yaklaşık bir saat beklediken sonra sıra bize
geldi. Hastayı muayene ettikten sonra göğsünde tümör olduğunu belirtti. Hatta dün USM
yaptırdığımızı bile söyledi. İlk önce gelinin depresyonda olduğunu belirtti ve onu depresyondan
çıkarmak için masanın üzerine koyulmuş bardaktakı suya üfledi ve hastanın yüzüne serptti.
hastamız sanki uykudaydı, aniden uyandı. Zarife hanım: `Gökte Allah, yerde meleklerim
yardımcımzı olsun`söyledikten sonra tedavi gününü belirledi. Hasta üç gün etdi gördü, tedavi
sonrası tümör fındık büyüklüğünde olmuştu. O, `Bir ay sonra sizi bekliyorum` dedi. Zarife hanım
tümörün birkaç gün içinde tamamen kaybolacağını belirterek bizi güleryüzle uğurladı. Bir ayın
tamamında biz tekrar Zarife hanımın güzel yüzünü gördük, gelini muayene ettikten sonra
tamamen iyileştiğini söyledi.
Tanrı onu Azerbaycan`ımıza çok görmesin.

Sevinc Çinarlı
Lider Azerbaycan Gazetesinin editörü
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ZEMANEMİZİN MUCİZESİ
Hayat ince duygular mekanıdır... Ve doğuştan fazıl insanlar dünyaya nadiren gelirler... Peki
niçin?. Acaba, metafizik tabakada akım eden psikolojik etkiler laik kutsallık amaçları ile tarihe
geçiş mi yapar?.
Allah`a yakınlık insanı yüceliğe doğru götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Dünya kurulduğu
tarihten günümüze kadar kutsallık Tanrı`nın insanlara lütfettiği en yüce özelliklerden biri olarak
görülmektedir. Ama, bu özelliğe herkes ulaşamaz...
Fakat, çok az insanlar vardır ki Tanrı`nın lütfettiği ışığa boyanabilir ve Zarife Mayılova da böyle
insanlardandır.
Zarife hanımın manevi olgunluğunun işte Allah'tan gelen yüce bir garanti olduğunu
söylememek imkansızdır. Bu yol Zarife hanımın şifalı ellerinden, sıradışı röntgen gözlerinden
geçer. Kesin teşhis koyup, karanlık ortamda insanın iç organlarını gözle tarayabilme yeteneği
sadece ona aittir. Hakkında anlatmak ya da yazmakla yetinmek mümkün değildir. Ondaki güçlü
duyma yeteneği sadece duvarın arka tarafını değil hatta çok uzaklarda meydana gelmiş olayı
duyup net bilgi verebilmek onun dışında kimseye aitti değildir. O, insanı muayene ederken bile
karşısındakinin aklından geçenleri duyabilir, sanki insanı okuyor. Zarife hanım hiçbir araştırma
kalıbına sığmayan, bugüne kadar dünyaya gelen mucizevi insanlardan çok çok farklıdır. O, dünya
çapında tanınan Azeri kadınıdır. Halkımız onunla gurur duymalıdır.
Kutsal kitaplarda Allah şöyle buyurmuştur:` Ben, insanların üzerine kendi ruhumdan üfürer,
onlar peygamberlik, öğretmenlik (İyi anlamda) ve müneccimlik yapacaklar`. Zarife hanım da işte
böyle insanlardandır. Karşısındaki kişinin yüzüne baktığı anda ondaki değişiklikleri hemen anlar..
Zarife hanımın görücü veya büyücü olmadığını bazı yetkili temsilcilerinin dikkatine arzetmek
istiyoruz. Fala bakma gibi işlerle de uğraşmıyor. En önemlisi kimseye `Seni bu hastalıktan
iyileştiririm` demiyor. Çünkü
insanı düştüğü durumdan kurtaracak tek gücün Allah`tan
başkasının olmadığını çok iyi biliyor. Fakat, onun duyabilme yeteneği, insan vücudundaki
sorunları görebilmesi ve duyabilmesi kelimenin gerçek anlamında Allah`a yakın olmasının
kanıtıdır.
İşte Zarife Mayılova gibi insanlar güçlü yürekleri, derin düşünme tarzları, özel algılama
yeteneği, aklın gücü pahasına manevi zenginliğe kavuşur ve halkın saygısını kazanıyorlar. Asıl
insanı nitelikler insanın işte dayanıklı, deyanetli, metin olması ile kendini tecelli etdiriyor.
Zarife hanım becerekli, gayretli ve çalışkanlığının yanısıra herkesin yardımına koşuyor.
karakter bakımından iyiliksever, doğuştan fazıl insandır. O, insanlık denilen yüce zirveyi helal
zahmeti ile fethetmiştir. Belki bu yüzdendir o, hayata iyimserlikle, tükenmez yaşam aşkı, sevgi ile
yaklaşır. Zarife hanım asıl Azerbaycan kadınına özgü yüksek insan nitelikleri kendinde
birleştirmiştir. Onun insanlığı iyiliğin, şefkatin zirvesidir. Kadınlık ismeti sadelik, asalet
göstergesidir.
Zarife Mayılova Allah`ın hikmetlerinden haberdar olduğu için sürekli kurtuluş ve ilerleme
yolunda gelişiyor. Bu yüzden zaman Zarife hanımı tedbirli ve dikkatli insan gibi dikkatte
barındırıyor... Zarife hanımın manevi bağlılığını onun yaptığı iyiliklerin (iyi işlerin) sonucu gibi
nitelendirenlerde vardır.
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Mutlu Allah kulu, insalığa kuyumcu gözüyle yaklaşan Zarife hanım ile ilgili söylenmiş fikir
ve görüşler onun nasıl biri olması konusunda çoktan izleyicilere bilgiler aktarılmıştır.
XX-XXI. yüzyılın ve günümüzün en büyük mucizesi sayılan Zarife hanım kendi gizemli
dünyası ile insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. İnsanlık tarihinde misli görülmemiş ilahi bir güce,
kudrete sahip bu büyük insanın röntgen gözleri, şifalı elleri her gün kaç kişiye şifa dağıtıyor. Tıp
dünyasının her türlü cihazlarının yardımıyla teşhis koyamadıkları hastalıkları bir kez muayene
ederek teşhis koymak, tüm hastalıkları en kısa zamanda tedavi etmek çoğuna efsane gibi
gözükebilir.
Fakat bu bir gerçek.
Amid Musaoğlu
Hakikatlar ve Faktlar Gazetesi No 08 (1306)
01-10 Mayıs 2010

RÖNTGEN KADIN MUCİZELER YARATMAYA DEVAM EDİYOR
Büyük Allah`ın şah eseri sayılan, hayatla ölümün, gelişiyle gidişinin kaşla göz arası kadar yakın
olan insanların kurdukları ile eşit tutan, güzelleşen dünyada nice sırlar, mucizeler varmış Tanrı`m!.
Sihirli ve gizemli dünyamızda sır, sihir, mucize sayılan Adem evladı her zaman varolmuştur.
Fakat, bu insanlar dediğimiz gibi herzaman değil, elli yüz belki iki yüz ilden bir olmuş, belki de bu
yüzden öyle kişiler sır, mucizevi insan olarak algılanmıştır.
Bu gizemli ve mucizelerle dolu dünyamızda dünya kadar sırlı olan, kalbi, yüreği mucizeler
adası, sırlar dünyası sayılan insan, bir Adem evladı daha vardır ve bu kişi Azerbaycan`ımızda,
kendi aramızdadır.
O, gönlü, kalbi, gözleri sırla dolu, dünya içinde dünya bildiğimiz doğma Azerbaycan`ımızın
cennet mekanlarından biri olan, mucizelerle, sırlarla dolu kutsal Kelbecer toprağının Azerbaycan`a,
bugün tüm dünyaya bahşettiği, asil bir kadın, güzel anne-kardeş, herkesin, hatta bugün tüm
dünyanın tanıdığı, saygı gösterdiği Röntgen Zarife hanımdır.
Ünvanı Röntgen Kadın olan Zarife Mayılova tıp dünyasında doğuştan yeteneğe sahiptir.
Herhangi bir tıp araçlarından, analizlerden kullanmadan teşhis koyar, bunun dışında iğne ve ilaç
kullanmadan tedavi eder. Sıradışı mucizeler yaratmıştır. Cerrahi müdahele sonucu kafadan
alınmış kemiğiin yerine tekrar kemik oluşumu, vücudu korkunç şekilde yanmış ve tedavisi
mümkün olmayan hastaların iyileştirilmesinde, trafik kazası sonucu bir ayağında kısalma meydana
gelen kişilerin sözkonusu sakatlığını tedavi etmesinde, kısırlığın giderilmesinde, kanserin. böbrek,
kalp, karaciğer yetmezliği, fibrom, kist, mide ve bağırsak (Sindirim), beyin, pankreas ve diğer
hastalıkların tedavisinde sıradışı yöntemleri kullanıyor. İnsanın anatomik ve fizyolojik yapısını
hiçbir bilim sahibi olmadan tüm inceliklerine kadar biliyor. Geniş zekaya, düşünce tarzına, yüksek
tefekküre, eğitimli konuşma kültürüne ve şaşırtıcı tıbbi bilgilere sahiptir. Olağanüstü doğuştan
yeteneği modern tıp dünyasının ünlü temsilcileri tarafından onaylanmıştır.
- 202 -

Sahibe Ağdamlı
Ölke İçi Gazetesi No 03 (20)
10-17 Mayıs 2010

İLAHİ YETENEĞE SAHİP RÖNTGEN KADIN
İtiraf edelim ki, dünya tıp biliminde yükseliş elde etmek uğrunda adeta bir mücadele vardır.
Belki bu yüzdendir ki dünya tıp biliminde büyük başarılara imza atılır. Amerika Birleşik
Devletleri`nin ünlü bilim adamları tarafından `Röntgen Kadın` ünvanı verilmiş Zarife Mayılova da
böyle başarılar kazanmış Allah kuludur. Boşuna ona yüzyılın mucizesi dememişlerdir. Zarife
hanım bu olağanüstü yeteneğini Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Türkiye, Romanya, Rusya
ve diğer birçok yabancı devletlerin uzmanları tarafından kapsamlı şekilde incelenmiş ve
diplomalarla ödüllendirilmiştir. Odlar yurdu Azerbaycan dünya bilimine büyük katkılarda
bulunmuştur ve bu katkılar tabiiki halkımızın yetenekli insanlarına mahsustur ve onlar bilim için
büyük bağlantılar kuruyorlar. Kuşkusuz, bu başarı kuşaktan kuşağa aktarılır ve gelecekte
ülkemizin bilgili, becerekli insanlarının aracılığıyla tüm dünyaya iletilecektir. İşte Zarife Mayılova
da memleketimizin yüz yılda bir parlayan fevkalede mucizelerinden biridir. Tesadüf değilki
dünyaca ünlü bilim adamları onun başarılarını analiz eder ve onu değerlendiriyorlar.
Bence, bu konuda biz kalem halkının üzerine düşen temel görevimiz Zarife Hanım gibi
mucizeler gerçekleştiren insanlar hakkında yazmak, dünyaya bilgi ulaştırmaktır. Hastaların
iyileştirilmesi, dertlerine çare bulmanın kendisi bile büyük sevaptır.
Zarife`nin manevi yüceliğinin işte Allah tarafından lütfedilmiş yüce bir güvence olduğunu
söylememek imkansızdır.
Bu yol Zarife hanımın şifalı ellerinden, olağanüstü röntgen gözlerinden geçer. Kesin teşhis koyup
karanlık ortamda insanın dahilini tarayabilmek sadece ona ve onun gibi insanlara aittir.
Zarife hanım hakkında konuşmak veya sadece anlatmakla bitmez. Ondaki güçlü duyum,
yetenek Allah tarafından lütfedilmiş ve bunu dünyanın tüm bilim adamları da onaylıyorlar.
Zarife hanım Allah`ın ona lütfettiği doğuştan zeka sayesinde uzaklarda oluveren olayı duyar,
kesin bilgi aktarır, itiraf edelimki böyle bir yetenek ondan başka kimseye ait değildir. O, insanı
tarayarken bile karşısındakinin ne düşündüğünü anlayabilir, sanki insanı okuyor. Zarife Mayılova
hiçbir araştırma kapsamına sığmayan, bugüne kadar doğmuş sıradışı, olağanüstü yetenekli
mucizevi insanlardan farklıdır. O, dünya çapında ün kazanmış görücü bir Azeri kadınıdır. Halkımız
onunla gurur duyuyor.
Günümüzün en büyük mucizesi sayılan Zarife hanım, kendisinin sihirli, gizemli dünyası ile
insanlığı hayretlendirmeye devam ediyor. İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ilahi güce,
kudrete sahip bu büyük insanın röntgen gözleri, şifalı elleri hergün kaç kişiye şifa dağıtıyor. Bilim
adamlarının tıp dünyasının daha modern cihazlarının yardımıyla teşhisini koyamadıkları
hastalıklara Zarife hanım bir defa muayene ederek teşhis koyar, hastalıkları kısa bir sürede tedavi
eder ve belki bu çoğuna efsane gibi gözükebilir. Aslında , bu bir gerçektir.
Vagif Nuriyev
Hakikatler ve Faktlar Gazetesi No 05 (1303)
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14-12 Nisan 2010

ZARİFE HANIMIN MUCİZELERİ
Rastlantı sonucu akrabalarımdan biri bana Allah`ın yetenekli kulu olan Seyit Zarife hanımın
sıradışı yeteneği hakkında anlattı ve geçen yıl yayımlanan Zarife`nin Mucizeleri Kitabını verdi. Bu
kadına karşı bende güven oluştu.
Ertesi sabah Zarife hanımın yanına gittim. Onun sade, samimi, yumuşak ve serrast
konuşması ilgimi çekti. Hayatında ilk kez benimle karşılaşmış bu kadın beni yanına getiren
herkesin ismini teker teker söyledi. Profesörlerin Japonya üretimli tıp cihazı ile taradıkları
böbreklerimdeki büyülü ufaklı taşları sade (sade mi?) gözleriyle taradı, sihirli parmaklarıyla
duydu. İşini tamamladıktan sonra beni üzüntüden kurtardı.
- Endişe etmeyin, Allah`ın yardımıyla hepsini tedavi edeceğim.
Bu güne kadar 4 kez Zarife hanımın yanında oldum. Sonuç şaşırtıcı. Sol böbreğimdeki taşkum tamamen kaybolmuş, sağ böbreğimdeki taşların ise sadece erimekte olan zerrecikleri kalmıştır.
İlk tedavi aşamasından bu yana artık tüm ağrılarım kayboldu.
Ben yalnız değilim: Zarife hanımın yanında olduğum dakikalarda kaç çaresiz insanın mide
ülseri, fibrom, gözü görmeyen, kulağı duymayan, gözleri şaşı olan, böbrek ve safra kesesinde taş
olan, vücudunda kırıklık ve çıkıntılar olan insanların şifa bulduklarının bizzat şahidi oldum.
Bu satırları kaleme almakta iki amacım vardır; ilk amacım çeşitli insanlar yüzünden ne
yapacağını bilmeyen onlarca, yüzlerce hastanı iyileştiren bu kadını okurlara tanıtmak istiyorum:
ikincisi ise ilgili dairelerden, yetkili kişilerden sormak istiyorum: niçin böyle sıradışı, olağanüstü
yetenek sahibi insanları görmek, değerlendirmek istemiyor sunuz?. Kimseye sır değil hepimiz
Allah`ın kullarıyız ve kadir Allah kullarının bazılarını özel olarak seçer, onlara ek yükümlükler
verir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin bilimsel biyotokların ve mıknatıs dalgalarının gücüyle
uygulanan tedaviyi onaylar ve araştırır. Yalnız, bizim Azerbaycan`da böyle insanları dışlamaya,
baskı göstermeye çalışıyorlar. Hepsini yalancı görücü olarak görüyorlar.
Evet, bu zor hayatımızda, bu kötü dönemimizde her türlü hilelerle insanlara tuzak kuranlar
vardır. Ama, hangi ünlü sağlık merkezi onlarca, yüzlerce hastayı tedavi etmek için davet etmiş
görücüye gerçek, hakettiği değeri vermiştir?. Bunu araştırmadan herkesi inkar etmek doğru
değildir.
Zarife hanım sadece görücü değil, o, Allah`ın kudretinden tedavi etme hukuku almış nadir
insandır. Onu, yetkili makamlar her ne kadar görmezlikten gelseler de bu büyük gerçeği
anlatmamak zaten kendiliğinde bir suçtur.
Onun gibi Allah yetenekli soydaşımız için gereken ortamın sağlanması ne güzel olurdu.
Bırakalım ona kuşkuyla yaklaşan yetkililer zahmet çekip bir kez olsa bile onu kendi gözleriyle
görsünler. O zaman onların kendi elleriyle gereken belgeleri imzalayıp Zarife hanım için her türlü
ortamı sağlayacaklarına inanıyorum.
Kazanansa ilk önce şifa bulmuş hastalar, sevinen aileler olacaktır.
Prof. Zahid Guliyev
Azerbaycan Devlet Diller Enstitüsü
Azerbaycan Kadını Gazetesi No 7-12
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HER ZAMAN UMUT YERİ OLASINIZ
Yüce Tanrı`nın izni ile insanlara şifa dağıtan, kendi gücü ve mucizeleri ile insanı hayrete düşüren,
büyük kliniklerin, tıp laboratuvarlarının USM ve röntgen cihazlarının bile araştıramadığı işi çok kısa
sürede tarayabilen bir kadın vardır. Melahetli sese sahip, güzel konuşa bilen, uzun boylu bir kadınZarife hanım. Allah`ın yetenekli kulu olan bu kadın beni kelimenin gerçek anlamında tekrar hayata geri
verdi. Büyük Yaradan onun kerametini daha da artırsın.
Yaklaşık 30 yıldır, üroloji hastasıyım. Bu yıllar içinde sıksık gah sağ, gah da sol böbreğimde taşlar
oluşur, korkunç ağrılarla her altı ayda veya yılda bir defa vücudumdan dışarı çıkıyordu. Fakat, bu yıl
yine böbreğimde oluşuvermiş taşların durumu eskisi gibi değildi, üstelik böbreğimde iltihaplanma
meydana geldi. Hastaneye yatırıldım. Sağ böbreğimde dört adet, sol böbreğimde ise iki adet taş vardır.
Yaklaşık iki ay tedavi gördüm, ama iyi sonuç alamadım. Böyle durumda doktorlar taşları cerrahi
mudahele ile almaya karar aldılar. Ama, ben cerrahi bıçaktan korktuğum için kabul etmedim.
En son kader beni de sevindirdi. Gazetelerde `Röntgen Kadın` ismiyle ün kazanmış Zarife
Mayılova`nın mucizeleri hakkında okudum ve bu şifa meleğinin yanına gittim. Bana kesin teşhis koydu
ve tedaviye başladı. Toplam 4 kür tedavi gördükten sonra böbrek taşlarım eriyerek böbrekden
dökülmeye başladı. USM kontrolü sırasında doktor hayrete düştü: `Böbreğindeki taşlara ne oldu?!`.
Allah sizden razı olsun Zarife hanım!. Allah sizi Azerbaycan`ımıza çok görmesin!. Yüce Tanrı`dan
tek dileğim şudur: Her zaman umut yeri olasınız!.
Ağakişi oğlu Sabir Yagubov
Yazar-Gazeteci
Cumhuriyet Gazeteciler Birliği üyesi

ALLAH SİZİ BİZLER İÇİN KORUSUN
Zarife hanım hakkında çok duydum. Onu görmek için acele ediyordum. Nedense onun
olağanüstü biri olduğunu düşünüyordum. Ben haklıydım. Karşımda durmuş muhteşem kadın
gerçekten de olağanüstü biriydi. Onun uzun boyu beni hayran bıraktı. Zarife hanımla ilk görüşümüz
şöyle oldu: O, ağrıyan midemin üzerine elini dokundurdu. Uykum geldi, tatlı bir uyku. Uyumak
istedim, aniden
Zarife hanımın sesi beni uyandırdı: `Kalk ayağa`. `Zarife hanım uyumak
istiyorum` dedim ve o, güldü. Allah`ım bu gülüş kimsenin gülüşüne benzemiyordu. Ne kadar
cazibeli, ne kadar mucizeviydi... Ben kadın olmama rağmen Zarife hanıma hayran olmuştum.
Onun parmaklarından şifa süzülüyordu. Hazin sesli bu şifa dağıtan kadını hayatım boyunca
unutmayacağım.
Size teşekkür ediyorum, Zarife hanım!.. Allah sizi bizler için korusun! Biz, sizi çok
sevdik.

Gazeteci Kemale Hüseyn kızı
Azerbaycan Devlet Teleradyo Şirketi
Çocuk Programları Bölümü
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BENZERSİZ BİR MÜCEVHERİMİZ VARDIR.

Sol ayağım aniden çalışmamaya başladı ve büyük bir tümör yürümeme engel oluyordu.
Doktor gitmeme rağmen kimse bana kesin bir şey söyleyemediler. Cerrahi ameliyat olunmamı
önerdiler. Anne-babam Zarife hanımı tanıdıkları için ona başvurmamı söylediler. O, beni muayene
ettikten sonra ayağımdaki tümörü tedavi edeceğini belirtti. Böylece, tedavi süresi başladı ve birkaç
gün içinde tümör tammane kaybolmuştur.
Onu tandığım günden itibaren her gün Tanrı`ya dualar ediyor ve Zarife hanıma sağlık
dolu ve güzel hayat diliyorum. Onun yaşaması binlerce insanın yaşaması demektir. Onun gibi
benzersiz bir mücevherimize sahip olduğumuz için biz mutlu bir halkız.

Hasan kızı Mehriban Aliyeva
Zira Kas. Nadir Hüseynov Sok, Apt.5, D. 5

ALLAH`IN İNSANLARA LÜTFETTİĞİ İYİ NİYETLİMUCİZELER SAHİBI ZARİFE
HANIM MAYILOVA
Her insanın hayatı beşikten başlar. Doğduğun yeri duymadan vatanını duyamazsın diyorlar.
Yaşadığımız hayat mucizelerle dolu bir hayattır. İnsan Yüce Tanrı`nın yaratttığı mucizeler
karşısında durabilecek varlıktır. Bu karmaşık dünyamızda acılı- tatlı hayat kuran insanın aklı,
zekası ve birde Yüce Tanrı`nın ona lütfettiği ilahi yeteneğin etkisi ile oluşturduğu mucizelerdir.
Fransız milletinin temsilcisi Nastrodamus`un kitabını okudum. O, bir görücü gibi 100 yıl
sonra gerçekleşecek olayları görmüş ve kehanetleri bu gün bile doğruluğunu bulmuştur. Bu
gerçekten güçlü bir mucizedir.
Bulgaristan`lı Vanga kör olmasına rağmen kalbini gözüyle herşeyi önceden görüyordu.
Gürcü kadın Djuna elleriyle insanları iyileştiryormuş. Djuna eski Sovyetler Birliği
döneminde Kreml`de çalışan yetkililer ve üst düzey görevlilerini bile tedavi ediyordu.
Azerbaycan`a geldikte ise böyle zor bir dönemde-ekonomik zorluklarla karşılaştığımız bir
günde halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan sahipsizlerin sahibi, doğuştan yetenekli,
aşırı derecede iyikalbli, olağanüstü yeteneğinden dolayı `Röntgen kadın` ünvanını almış
fenomenal Zarife Mayılova milletinin dertlerine merhem oluyor.
Bozular kaydalar, dağılar nizam,
Vermezsem herkesin kendi değerini,
Göklerde çatlayıp üzüler tamam,
Serraftan almazsa doğru değerini.
Bizim temel görevimiz bu manevi varlığı, bu serveti korumayı başarmaktır. Aynen
yukarıda örnek gösterdiğim diğer halkların temsilcileri gibi. Biz, böyle
bir mucizenin
Azerbaycan`da yaşadığı için gurur duymalıyız. Bu mucizeler sahibini aydın yetkililerimiz tüm
dünyada tanıtmalıdırlar. Genellikle, okurlar `Siz neden böyle olağanüstü yetenekli kişilerle
hakkında bizi bilgilendirmiyorsunuz deye gazetecilere sitem ederler. Doğru, basın toplumun
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aynasıdır. Zarife hanım gibi nadir incilerin tanıtılması biz gazetecilerin görevidir. Ancak, ne
yazıkki son dönemlerde cumhuriyetimizde insanların sosyal durumu acınacak olduğu bir halde
yaşamak için mücadele etmek için çok bilici, bakıcı, görücü insanlar peyda olmuştur. Ben, gazeteci
Elçin Alizade bu tanımladığım insanlarla ayrılıkta konuşmalar yapmışım ve onlara karşı içimde
herhangi bir güven olmamıştır. Onlara zor sorular sorulduğunda kendileri bile itirafta bulunuyorlar:
Yalan söylüyoruz, sizde aldanmayın bize.
Gerek karşındakini ikna etmek için herhangi bir güce sahip olman ve böyle bir yeteneği
sonuna kadar kanıtlaman gerekir.
Düşünüyorumki,
Röntgen kadın ünvanlı Zarife hanım cumhuriyetimizde yegane
olağanüstü yeteneğei sahip kişidir.
Zarife Mayılova`nın ultrason dalgaalrından keskin olan gözleri karanlık odada insanın
aks ve dokularını, kemik ve iliğini kolayca tarayabilir ve kesin teşhis koyabilir. Belirlediği
hastalıkları şifalı ve biyoenerjik elleriyle en kısa süredde tedavi ediyor.
Zarife hanımın bu sıradışı yeteneği Türkiye, Almanya, İran, Arabistan ve Romanya gibi
ülkelerin uzmanları tarafından kapsamlı şekilde araştırılmış ve ona diplomalar verilmiştir. Bu
ülkelerde Zarife hanımın mucizeleri hakkında kitaplar basılmış, yüzlerce bilimsel konulu
makaleler gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. Halk saygın kuşağın temsilcisi olan Zarife
Mayılova`nın değerini çoktan vermiştir.
Parla güneş gibi, yücel ay gibi,
Mutlu ol dünyada, mutlular gibi.
Yazar- Gazeteci
Elçin Alizade

ZARİFE HANIM MAYILOVA HAKKINDA BASINDA YER ALAN YAZILARIN
LİSTESİ
Genife Samedova. `Şifa Perisi`. Murovdağ Gazetesi. 25 Kasım 1994.
S. Ağayev. `Umut Kapısı`, Tale Gazetesi. 27 Kasım 1994.
Nizami Asgerbeyli. `Mucizeler Sahibi`, Vetendaş Gazetesi. 03 Mart 1995.
Mahmud Gacar.` Zarife Mucizesi`, Açıg Söz Gazetesi. 03 Mart 1995.
Nizami Asgerbeyli. `Şifalı Ellerin Mucizeleri`, Şehriyar Gazetesi. 13 Nisan 1995.
Genife Samedova. `Soyağacını yaşatır`, Kelbecer Harayı Gazetesi. 26 Eylül 1995.
Vefa Allahverdiyeva. `Görücü Zarife`, Hürriyyet Gazetesi. 18-25 Mayıs 1996.
Konstantin Şapiro, Fuad Orucov. `Zarife Mayılova: İnsanın yüreği temiz olmalı`. Gündelik
Haberler Gazetesi. 03 Mayıs 1996.
9. Sevda Aliyeva. `Bunu Allah`tan lütf edilmiş yetenek olarak görüyorum`. Olaylar Gazetesi.
09 Mayıs 1996.
10. Rasif Tahirov. `Kimin canı ağrıyorsa Zarife hanıma başvursun`. Deniz Gazetesi. 16-31
Mayıs 1996.
11. Emrah Efganoğlu. `Tanrı vergili Zarife hanım`. P.S. Genclik Gazetesi. 18 Ağustos 1996.
12. Seadet Hasıyeva. `Mucize`, Sara-Ekspress Gazetesi. 08 Haziran 1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- 207 -

13. Cabbar Meherremli. `Şifa meleği Zarife hanım`. Vatandaş Hemreyliyi Gazetesi. 23
Ağustos 1996.
14. Valeh Meherremli. ` Gözleri röntgen ışını görevini yerine getiren kadın`. Ses Gazetesi. 12
Ekim 1996.
15. Hikmet İslamoğlu. ` Zarife Mayılova: `Her kimse büyücüye gidiyorsa Şeytan`a kapı açmış
oluyor`. Adalet Gazetesi. 24 Aralık 1996.
16. Han Turan. `Nar ağacı kesilmemeli`. Rabite Dünyası Gazetesi. 07 Şubat 1997.
17. İttifag Mirzebeyli. `Askeri barikatlara kar yağıdığı gün`. Halk Gazetesi. 09 Şubat 1997.
18. Nezire Hankişiyeva. `Allah`ın yetenekli kulunun kıymetini bilmemek suçtur`. Yeni
Azerbaycan Gazetesi. 01 Mart 1997.
19. Gurban Yaguboğlu, Aslan Kenan. `Ben, meleklerin yanına gitmek istiyorum, orası iyidir`.
Rezonans Gazetesi.1-7 Mart 1997.
20. Tofig Mammadov. `O, gözleriyle beni tedavi etti`. Rezonans Gazetesi. 22-28 Şubat 1997.
21. `XX yüzyılın iyiliksever ve onursal aydını`. Ziyalı Gazetesi. 25-31 Mayıs 1997.
22. A. Davahan. Hakikatlar ve Faktlar Gazetesi. 09 Ekim.
23. `Azerbaycan halkının keşfi`. Ziyalı Gazetesi. Eylül 1997.
24. `Yeni kitablar`. Respublika Gazetesi. 15 Nisan 1998.
25. İlahe. ` Röntgen kadın baskılardan bıkmıştır`. Elita Gazetası. 8-14 Kasım 1998.
26. Vügar Bektaş. ` Röntgen kadın mucizeler yaratmaya devam ediyor`. Dövran Gazetesi. 08
Aralık 1998.
27. ` Röntgen kadın mucizeler yaratıyor`. Sirli Hazine Gazetesi. 16-23 Aralık 1998.
28. Çingiz Alekberzade. `Röntgen kadın veya Şifa perisi`. Adalet Gazetesi. 23-15 Ekim 1999.
29. Zemfira Refili. `Almanları çabuk inandırdım`. Ana Vatan Gazetesi. 23-30 Ekim 1999.
30. Aygün Aliyeva.` Röntgen kadın`. Şerg Gazetesi. 26 Ekim 1999.
31. Ağanise Sultanova. ` Röntgen kadının mucizesi`. Halk Gazetesi. 03 Kasım 1999.
32. Hakikat Kerimova. `Hoş gelmişsiniz, Zarife hanım`. Ziyalı Gazetesi. 04 Kasım 1999.
33. Elbeyi Hasanli. `9 yaşında vergi verildi`. Yeni Musavat Gazetesi. 06 Kasım 1999.
34. Rade. `Röntgen kadın kutsal soydandır`. Hafta Gazetesi. 5-11 Kasın 1999.
35. Ajder Alizade. `Asrın mucizesi`. İki Sahil Gazetesi. 6 Kasım 1999.
36. `Frau-Röntgen` fenomeni Bakü`de yaşıyor. Sağlam Olun Gazetesi. 25 Aralık 1999.
37. Sevinç. `Röntgen Frau`. Gömrük Haberleri Gazetesi. 29 Aralık 1999.
38. Südabe. ` Fenomen Zarife`. İrs Dergisi No1. 2000.
39. Şerebanı. `Gizemli Zarife`. Azerbaycan`ın Sesi Gazetesi No 1. 2000.
40. Lyudmila Tıtova. `Frau Röntgen`. Budte Zdorovı Gazetesi. 12-19 Şubat 2000.
41. S. Ağabalayeva. `Röntgen mucizesi veya Zarife fenomeni`. Şefeg Gazetesi. 26 Şubat
2000.
42. `Frau-Röntgen ` Bakü`de yaşıyor. Yeni Musavat Gazetesi. 11 Nisan 2000.
43. `Minnettarlık`. `Blagodarnost`. İrs Dergisi No 3. 2000.
44. Sudabe. Oçevidnoe i neveroyatnoe. Yurd Dergisi No 3. 2000.
45. Aziz Azizhanlı. Elçin Alizade. `Röntgen kadın-umut çırağı`. Hakkın Sedası Gazetesi. 26
Nisan- 3 Mayıs 2000.
46. Alime. `Röntgen kadın`. Argument Gazetesi. 5-12 Mayıs 2000.
47. `Asrın mucizesi`. Üç Nögte Gazetesi. 8-10 Temmuz 2000.
48. Elçin Alizade. ``Röntgen kadın-umut çırağı`. İnsan Hakları Gazetesi. 19 Temmuz 2000.
49. Nigar. ` Sıradan hayatın sıradışı özellikleri`. Faktor Gazetesi. 7-14 Temmuz 2000.
- 208 -

50. Mirzali Hüseynzade. `Göz olmasaydı ` (Şiir). Ziyalı Gazetesi. 27 Mayıs- 4 Haziran 2000.
51. Emin Azimli. ` Röntgen Zarife insanların iç organlarını görüyor`. Versiya Gazetesi. 29
Haziran 2000.
52. `Röntgen Zarife`nin mucizeleri`. Vicdanın Sesi Gazetesi. 10-17 Eylül 2000.
53. Elçin Alizade. `Röntgen kadın-umut çırağı`. Şergin Sesi Gazetesi. Ekim, 2000.
54. Yorumlar. Respublika Gazetesi. 19 Eylül 2000.
55. Gemer. `Hastanın şifası-doktorun ışını`. Göy-göl Gazetesi. 1 Ekim 2000.
56. Sabir Yagub. `Şifa meleği`. 525. Gazete. 4 Şubat 2000.
57. `Sırlı mucize`. Zengezur Gazetesi. 15 Kasım 2000.
58. Boris Babayev. `Mucizevi hikmet, muammalı hakikat`. Zengezur Gazetesi. 25 Ekim 2000.
59. `Röntgen Zarife`nin mucizeleri`. Vicdanın Sesi Gazetesi. 10-17 Eylül 2000.
60. `Gizemli Dünya`. Zengezur Gazetesi. Kasım, 2000.
61. Resmiyye Gemberova. `Gospoja Röntgen, kto vı?. Fenomen Zarifı Mailovoy`. Consulting
and Business Dergisi. Ocak, 2001.
62. Feride Mammadova. `Röntgen kadın, Tanrı belirtisi, umut çırağı`. Yeni Musavat Gazetesi.
16 Şubat 2001.
63. `Dönemimizin mucizesi`. Yeni Zaman Gazetesi. 16-22 Mart 2001.
64. Osman Efendi. `Şifalı kadın`. Yeni Zaman Gazetesi. 14 Haziran 2001.
65. Hebibe Ahmedzade. `Zarife hanım`. Borçalı Gazetesi. 22 Temmuz 2001.
66. Vladimir Mışın. `Çelıtelnıy svet Zarıfı Mailovoy`. Consulting and Business Dergisi.
Ağustos, Eylül. 2001.
67. M. Bahtiyaroğlu. `Kurtuluş yoluna açılan kapı ve ya röntgen kadın`. Getiyyet Gazetesi. 21
Aralık 2001.
68. Tebrik. İmpuls Gazetesi. 21 Aralık 2001.
69. Talıb Kerbalayı Seyit Mehemmed oğlu.` Röntgen kadın`. Getiyyet Gazetesi. 21 Aralık
2001.
70. Lale, Vüsale. `Röntgen kadın`. Şerg Gazetesi. 25 Aralık 2001.
71. Reklam. Zengezur Gazetesi. 20 Aralık 2001.
72. K. Musayeva. `Unikalnıy fenomen: Röntgen kadın`. Butde Zdorovı Dergisi No 3. 2002.
73. Hanım Aslanova. `Rentgen jenşina`. Samue Gazetesi. 26.12.2002.
74. Hanım Bilalkızı. ` Röntgen kadın Zarife hanımın mucizeleri`. Mir Şenşenı Gazetesi. 20
Haziran -4 Temmuz 2002.
75. `Röntgen kadın `(Reklam). İmpuls Gazetesi. 13 Haziran 2003.
76. Reklam. Yeni Musavat Gazetesi. 18 Haziran 2003.
77. Reklam. Azad Azerbaycan Gazetesi. 15 Haziran 2003.
78. Reklam. 525. Gazetesi 17 Haziran 2003.
79. Nazir Ağaliyev. `mucizeye inanmasam da`. Kredo Gazetesi, 8 Mart 2003.
80. Röntgen kadın (İlan). Hakkın Sedası Gazetesi. 24 Haziran 2003.
81. Elçin Alizade. `Röntgen kadın-şifa perisi`. Azad Azerbaycan Gazetesi. 2 Nisan 2003.
82. Zeynep Behmenli. `Zarife hanımı izlerken`. Açık Fikir Gazetesi. 22 Haziran 2003.
83. `Röntgen kadın`. Hafta İçi Gazetesi. 4 Mart 2004.
84. Mirvari Kazımkızı. `Röntgen kadın`. Hafta İçi Gazetesi.28 Şubat- 01 Mart 2004.
85. `Frau rentgen priejaet v Moskvu`. Dergi `Media Forum`.
86. 86. Zahid Guliyev, `Zarife hanımın mucizeleri`, Azerbaycan Kadını Dergisi. No 7- 12,
1996.
- 209 -

87. `Hastalara umut veren sihirli gözler`. İlğım Gazetesi. 10-16 Nisan 2004.
88. Coşgun. ` Masallardan gelen peri`. Vatan Hakkı Gazetesi. 14 Nisan 2004.
89. `Röntgen kadın veya şifa perisi`. Spektr Dergisi. Nisan 2004.
90. Ş. Abbasova. `Röntgen gibi teşhis koyan gözler. Kaspi Gazetesi. 27 Nisan 2004.
91. `Röntgen kadın Zarife hanım`. Ana Dühası Dergisi (özel yayın). No 1. Nisan 2004.
92. Vügar. ` Mucize insan-röntgen kadın`. Azad Azerbaycan Gazetesi. 28 Nisan 2004.
93. Tamara Kazımova. `Kto vı, jenşina-rentgen?`. Vışka Gazetesi. 30.04. 2004.
94. M. Sultanova. `Röntgen kadın 12 günlük laterji uykusuna gitmiştir`. Etimad Gazetesi.08-14
Mayıs 2004.
95. `fenomenalnıe sposobnosti`. Mir şenşinı Gazetası. 7- 20 Mayıs 2004.
96. Nergiz. `Röntgen kadının başarıları`. İlğım Gazetesi No 17. 2004.
97. Gelender Haçınçaylı. `Olağanüstü insan`. Vatan Uğrunda Gazetesi. 08 Mayıs 2004.
98. `Hastalara umut veren sihirli gözler`. Yeni Hayat Gazetesi. 24-30 Nisan 2004.
99. Press-reliz. İnsan ve Kanun Gazetesi. 14 Mayıs 2004.
100. N. Ahmedova. `Jenşina- rentgen jivet v Azerbaycane`. EXO Gazetesi. 20 Mayıs 2004.
101. Müseyib Atakişioğlu. ` Allahu Teala tarafından seçilmişler`. İktisadiyyat ve Siyaset
Gazetesi. 17 Haziran 2004.
102. Vügar Ağayev ve Kamil Meherremoğlu. `İlahi güce sahip insan`. Azad Azerbaycan
Gazetesi. 20 Ağustos 2004.
103. Sabir Yagub.` Şifa meleği`. Açık Fikir Gazetesi. 28 Mart 2006.
104. Almaz İlahe. Yeni Musavat Gazetesi No 149. 11 Haziran 2010. (4465)
105. Almaz İlahe. Yeni Musavat Gazetesi No 159. 1 Haziran 2010. (4475)
106. Almaz Ahmedova. Ölke içi Gazetesi No 04. 15-22 Haziran 2010. (21)
107. İlkin Azizhan oğlu. Hakikatlar ve Faktlar Gazetesi No 08. 01-10 Mayıs 2010. (1306)
108. Almaz İlahe. Yeni Musavat Gazetesi No 159. 04 Temmuz 2010. (4485)

RÖNTGEN KADIN, AKAD. ZARİFE MAYILOVA`NIN TEDAVİ ETTİĞİ
HASTALIKLAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organların saniye içinde taranması
Kalp yetmezlinin tedavisi
Kalp ağrıları, Romatizma (Romatizma hastalıkları)
Kan basıncı
Kandaki değişiklikler
Kandaki mikropların ortadan kaldırılması
Kadın hastalıkları
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8. Kadın hastalıkları ( Miyom, Adiyom, Fibrom, Kist, Polipler, Uterus (Rahim) bezleri)
9. Kısırlığın giderilmesi
10. 23 yıla kadar çocuk sahibi olamayan insanların (Kadın ve erkeklerin) tedavisi
11. Kadınlarda göğüs tümörleri
12. Kas tonusunda azalma
13. Kısırlığın erkek veya kadından olup olmamanın araştırılması
14. Vücuttaki tümör hastalıkları
15. Lenf bezi tümörleri
16. Cilt hastalıkları, siğiller
17. Yüzdeki sivilce ve lekeler
18. Diş ağrıları
19. Damakta ve dildeki yaraların belirlenmesi
20. Korkudan konuşma yetisini yitirmek
21. Çocuklarda konvülsiyon ve baş ağrıları
22. Beyin kılcallarının patolojileri
23. Saç dökülmesini önlemek
24. 30 yaşına kadar kafada saç oluşumunun tamamlanması
25. Kanserin başlangıç şekli
26. Mide ve onikiparmak bağırsakta yara ( gastrit, mide ülseri ve d)
27. Karaciğer hastalıkları
28. Karaciğer ekinokoku
29. Safra kesesinin dansitesi
30. Safra kesesindeki taşların ağırısız dökülmesi
31. Böbrek taşlarının dökülmesi
32. İdrar kesesinin tedavisi
33. Böbrek tümörü
34. Böbrekte tuzlanmanın giderilmesi
35. Kırık ve çıkıkların belirlenmesi
36. Korku ve nazarın ortadan kaldırılması
37. İlahi güce inanc oranının değişimi
38. Akciğer teşhisinin konulması
39. Ağır işitmenin tedavisi
40. Allerji
41. Vasküler genişlemenin tedavisi
42. Vücidina kırık tahtası bağlanmış çocukların tedavisi
43. Boğaz gırtlağı hastalıkları
44. Boğaz ve Burun hastalıkları
45. Vücuttaki eğriliklerin tedavisi
Bu kutsal mekana gelen herkes şifa bularak geri dönerler. Allahu Teala yardımcınız olsun.

Adres:Bakü, Kara Karayev Metrosu
T.Abbasov Sok 24
Tel: (99412) 323 54 26
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(050) 410 10 95
e-posta:Zarifa@xraylady.com
WWW.Xrayladu.com
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