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ÖN SÖZ 

 

 

Zərifə xanımın qeyri-adiliyini, şəfalı əllərini, gözlərinin rentgen qabiliyyətini açıqlamaq elmi cəhətdən 

mümkün deyil. Bunlar bizim görə bilmədiyimiz, açıqlamağa gücümüz  çatmayan sirrlərdir. Hələ anadan 

olmamış həyat tarixçəsi yazılan bu körpə, dünənimizdən bü günümüzə körpü salan möcüzələrə bürünmüşdür. 

Bu müqəddəs yolun yolçusu — əzablı, uzun, ucu görünməyən, sonu bilinməyən səma elçisidir. Zərifə xanım 

müqəddəs seyid nəslinin qoyduğu bütün xeyirxah yollardan uğurla keçmişdir. O, yorulsa da, heydən düşsə də 

xalqın xidmətində duranda, kiminsə  dərdinə məlhəm olanda özünü xoşbəxt hesab edir. Ürəyinin əmri ilə 

qəlbindəki mələklərin müqəddəs yolu ilə gedir… gedir… 

Ucu görünməyən bu yol da ulu seyidlərimizin qoyduğu, qaranlıqda işıq şüası ilə işıqlandırdığı, 

ətrafdakıların duya bilmədiyi,əlac edə bilmədiyi bir müqəddəs yoldur. 

Bu yol təkcə Zərifə xanımın şəfalı əllərindən, qeyri-adi rentgen gözlərindən keçir. Anlamaq və duymaq 

vergisi ilə üz tutduğu bu yolun əzəli müqəddəs ocaqdan, müqəddəs nəslin vergisindən başlanıb. Onun son 

həddə çatacağı əsl şöhrəti isə lap yaxınlardadır. Onun müalicə etdiyi minlərlə xəstəsi də bunu sübut edir. Mən 

də o xəstələrin etdiyi duaları eşidir və mən də qəlbən bu dualara qoşuluram. 

Heç bir tibbi təhsili olmayan bu fenomen qadın tibb cihazlarının gücü çatmayan, ən dəqiq diaqnozları öz 

rentgen gözləri ilə təyin edir və dava-dərmansız da müalicə edir. 

Zərifə xanım qarşısında dayanan xəstənin dillə deyə bilmədiyi imkansızlığı da görüb, müalicədən sonra 

ona köməklik edib, sınıq qəlbini də ovudur.  

Paklıqdan  mayalanan  bu  qeyri-adi  insan,  xəstə- lərini də pak olanda müalicə edir. Zərifə xanım    

insanlara şəfa verəndə əllərini ulu Tanrıya uzadıb imdad diləyir. Allahın ona verdiyi rüsxətlə də qarşısında 

durana şəfa verir. 

Azərbaycan millətinin fəxri olan, qeyri-adi görmə qabiliyyətinə malik bu qadın güclü fəhmi ilə araşdırır, 

tüpürcəyi ilə cilalayır, ətirli nəfəsi ilə, mehriban danışığı ilə insanları təravətləndirir. 

Zərifə xanımın qarşısında dayananda adam özünü hansısa müqəddəs bir ziyarətgahda dayanan kimi hiss 

edir. Onun daxili paklığından,təmiz hisslərindən elə bil ki, sənə də pay düşür.  

İbtidai təhsil almış bu xanımın ədəbi dildə insanı məftun edən danışığı, heç də gecə-gündüz oxuduğu 

kitablardan yox, elə onun aldığı qeyri-adi ilahi gücdəndir. 

Zərifə xanım əllərindəki möcüzəli hərarətlə qəlbinin bütün zərif duyğularını nizamlayır. Yaradanımız onu 

məzlum, xəstə və imkansız insanlara dayaq durmaq üçün göndərmişdir. 

Allah vergili bu insan bir nəslin müqəddəsliyini artıq sübuta yetirmişdir. Bunu da bütün xəstəlikləri 

gözünün rentgeni ilə görüb, xəstənin üzünə üfürdüyü duaları ilə dərdini qeyb edəndə sübuta yetirmişdir. 

Zərifə xanımın analara, gəlinlərə, körpələrə sonsuz məhəbbəti, bütün Vətən oğullarını öz doğmaları, 

qardaşları bilməsi, hamının sağlamlığı üçün gecə-gündüz etdiyi duaları bu millətin dayağı, ümid yeridir. 

Heç bir tədqiqat çərçivəsinə yerləşməyən, indiyə kimi yaranmış qeyri-adi, möcüzəli insanlardan seçilən 

Azərbaycan övladı bir çox xarici ölkələrdə olduğu kimi tanınmışdır. 

İlahinin bəxş etdiyi nurlu rentgen gözləri ilə dəqiq diaqnoz qoyub, qaranlıqda daxili görən Zərifə xanım 

haqqında kitablar yazılmış, Almaniyada və respbulikamızda qəzet və curnal səhifələrində saysız məqalələr 

dərc olunmuş, Türkiyə və Rumıniyada trikotac məhsulları  onun adı ilə adlandırılmış, təqvimlər buraxılmışdır. 

Zərifə xanım Amerikanın Hyüston şəhərində bir ay fəaliyyət göstərmişdir. 

Zərifə xanımın çox güclü duyum qabiliyyəti var. O, nəinki divarın o üzündə, hətta çox uzaqda baş vermiş 

hadisəni o dəqiqə duyub, dəqiq informasiya da verə bilir. 

Zərifə xanım «USM» aparatının görə bilmədiyi ən xırda xəstəlikləri özünün rentgen gözləri ilə görür və 

bütün xəstəlikləri heç bir dəva-dərmansız müalicə edir. 

Sirli-sehrli dünyanı zümrüd baxışları ilə üzə çıxardan, Allah vergili, qeyri-adi müalicəsi olan Seyid Zərifə 

xanım özünün xəstələrini ətirli nəfəsilə yaşamağa, müalicə olunmağa ruhlandırır. 

Heç bir tibbi təhsili olmasa da Allahın ona qıyımlı surətdə bəxş etdiyi fəhmi ilə insan fizionomiyasına 

sahib olmuş, daxili orqanların ən xırda kapilyarlarına qədər öz gözləri ilə görür. Xəstənin dərdini elmi 

əsaslarla izah edəndə onun gözlərinin önündə tibb aləmi də susmağa məcbur olur. 

Müasir «USM» aparatının görə bilmədiyi xırda pereton pərdələri də öz gözləri ilə görür və dəqiq 

diaqnozunu qoyur. 
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Onun qeyri-adi fitri istedadı müasir elmin görkəmli nümayəndələri tərəfindən təsdiq olunur. 

İlahi vergili Zərifə xanım və onun müalicə etdiyi xəstəliklər haqqında məlumatı bu kitabdan təfsilatı ilə ala 

bilərsiniz. Onun şüalı gözlərinin sorağı təkcə respublikamızda deyil, kənarlarda da şöhrət tapmışdır. 

Müqəddəs dinimizi qoruyub saxlayan və bu dinin paklığını onun qapısına ümidlə gələn bütün xəstələrində 

təlqin etmişdir. Elə ona görə də Allahına itaət edən, Allahsız iş görməkdən çəkinən bütün insanlar onun ilahi 

qüvvəsindən güc alırlar. 

Zərifə xanım Allahın bəxş etdiyi şəfa elçisidir. Onun Yaradanımızdan qəbul etdiyi duaları və qeyri-adi 

fəhmi doğrudan da möcüzədir. 

Möcüzəsi ilə bütün müalicə edənlərdən fərqlənən Zərifə xanımın əlləri vergili, həm də şüalıdır. 

Özünün möcüzəli, hərarətli əlləri ilə müalicə elədiyi saysız-hesabsız xəstəlikləri ani surətdə yox etməklə 

dünya tarixində yeni səhifələr açmışdır. 

Dünya üzündə biz insanların görə bilmədiyi rənglər olduğu kimi, bizi əhatə edən, bizi hər addımda  pis 

əməldən, qorxulu işdən qoruyan ulularımızın ruhlarını da görə bilmirik. Amma onların əməlləri göz 

qabağındadır. Zərifə xanımın möcüzəli  rentgen gözlərindən, şəfalı əllərindən nicat tapmaq üçün qapısında 

növbə çəkənləri görəndə isə adama tam aydın olur ki, o, yeddinci imam Museyi-Kazımın (s) şəcərəsindən 

olan ilahi qüvvəli bir insandır. 

Vətənimizdə və Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda tanınan «Rentgen-qadın» bizim millətin fəxridir. Onu 

Allah xalqa xidmət etmək üçün göndərmişdir. 

Zərifə xanımın hərdənbir dediyi sözlər də adamı düşünməyə vadar edir: «Heç kəs öz Vətənində Peyğəmbər 

ola bilməz». 

 Amma bizim millətin dar günündə yanında olub, dərdlərinə məlhəm olan bu Allah vergili insan 

Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin üzvü, respublikanın fəxri ziyalısıdır. 1995-ci ildə H.Z.Tağıyev adına 

«Xeyriyyəçilik və yardıma görə» diplomuna layiq görülüb. 

Zərifə xanıma bu ecazkar fəhmi bəxş edən Ulu tanrı da Azərbaycan xalqına əvəzsiz hədiyyə eləmişdir. O, 

Ulu Yaradanımız tərəfindən xalqa, millətə bir xilaskar kimi göndərilmişdir. Onu hər zaman yad gözdən, yad 

sözdən qorumaq isə bizim işimizdir. O, heç kəsdən heç bir şey ummasa da, Allahımız onu ən böyük 

mükafatla mükafatlandırıb. Sizin layiq olduğunuz ən böyük qiymət isə Allah ver-gili şəfa pərisi olmağınızdır. 

Bundan ötrü bütün müalicə edib, sevinc bəxş etdiyiniz xəsətələrin minnətdarlığı, o ilahi nura boyanmış 

insanların duaları isə özünüzün ən ülvi qismətinizdir. 

Nüfuzlu səsi bir çox xarici dövlətlərdən gələn Zərifə xanım Mayılova Azərbaycan övladıdır. 

 

 

 

BALACA ZƏRİFƏNİN MÖCÜZƏLƏRİ 

 

Zərifə Yaqub qızı Mayılova 1959-cu ildə Kəlbəcərdə anadan olmuşdur. 

Anası — Bilqeyis Miskin qızı Abbasova. 

Atası — Yaqub   Azad   oğlu Mayılovdur. 

Zərifə xanım yeddinci imamımız  Museyi-Kazım Əleyhissalamın nəslindən olub, ilahidən güc, qüdrət 

aldığını elə bu günümüzdə də açıq-aydın sübut edir. Bu ulu seyidlər Xorasanda, Kazımeyndə əbədiyyətə 

köçmüşlər.  

İlk dəfə 12 günlük letargiya yuxusuna gedən Zərifə xanım ayılanda nənəsi Yaxşı xanım, anası Bilqeyis 

xanıma tam aydın olmuşdu ki, ona vergi verilib, şəfalıq gəlib. Qadir Allah tərəfindən bəxş olunmuş bu vergi 

haqqında ana və nənə uzun illər dinməz durmuş, ürəklərində bir sirr olaraq saxlamışlar. 

Altı uşaqlı ailənin sonuncu övladı olan Zərifə xanımın Novruz, Baqi, Taqi adlı üç qardaşı, Validə, Füruzə 

adlı iki bacısı var. 

Uşaqlıqda şıltaq, dərs oxumağa o qədər də meyli olmasa da, dərs danışanda müəllimlərini heyran etmişdir. 

Hətta müəllimlər inadla demişlər ki, səni evdə kimsə hazırlayır. Bununla bərabər sözü üzə deyən, inadkar, 

yaltaqlığı sevməyən bir qız idi. Eyni zamanda  hədsiz dərəcədə kövrək və ürəyi yumşaq idi. Əgər sinif 

yoldaşları və yaxud bacı-qardaşları ilə inciklikləri olsaydı, tez özü gedib onun ürəyini alar və barışardı.  

Uşaqlıqdan qanına-canına  insanlara qayğı, insan övladını qorumaq kimi zərif duyğular hopmuş balaca qız, 

bu günümüzün «Rentgen-qadını» kimi Vətənimizdən çox-çox uzaqlarda tanınan Zərifə xanım Mayılovadır. 

Millətinə şəfa verən, ailələrə sevinc gətirən, ilahi qüvvəyə malik vergili adam, insan daxilini heç bir 

aparatdan istifadə etmədən hüdudsuz görən şəxsiyyət neçə əsrdən bir yaranır. 
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Gülündən-çiçəyindən min bir dərdə dərman hazırlanan Kəlbəcərin dağ çiçəyi kimi təravətli, incə, ətirli 

olan bu Allah vergili, gözləri rentgen olan Zərifə xanım bizim millətin fəxr olunan övladıdır. Onun şəfalı 

əlinə, rentgen gözlərinə real günümüzlə ayaqlaşa bilməyən bir növ imkansız təbəqədən olan adamları daha 

çox maraqlandırır. Çünki indi adicə poliklinikalarda  müalicə elətdirmək özü də müəyyən qədər xərc tələb 

edir. Bu isə indiki durumda əksər ailənin mühüm probleminə çevrilir. Ona görə də qeyri-adi şəxslərə, ilahi 

qüvvəyə malik olan insanlara, qeyri-adi möcüzəli, fenomen görücülərə daha çox üz tuturlar. 

Zərifə xanım qeyri-adi Allah vergili olduğu üçün ona inanırlar. Onun qeyri-adi işinin nəticələrini öz gözləri 

ilə öz üzərlərində görürlər. O, qaranlıq otaq-da öz rentgen gözləri ilə xəstəyə baxıb müasir tibb aparatlarının 

dəqiq təyin edə bilmədiyi bütün xəstəliklərin diaqnozunu təyin edir və heç bir iynə-dərman istifadə etmədən 

müalicə edir. 

Zərifə xanım özünə inanan, haqsızlığa qarşı çıxan, sözü üzə deyən, insanlarla ünsiyyətdə mehriban, 

qayğıkeş bir insan olsa da, yalana qarşı barışmazdır. O, yalan danışan adamın həm yalanını açır, həm də 

ondan ikrah olur. Yəni Zərifə xanım həmişə düzü düz, əyrini əyri eşitmək istəyir. 

İbtidai təhsil almış bu fenomen insan Quranı əzbərdən oxuyur. Zərifə xanımın təhsil bazası ibtidai 

məktəbdə bitmişdir. Lakin onun tibbi elmi idrakı dövrümüzün ən məşhur alimlərini belə geridə qoymuşdur. 

Çünki Zərifə xanım dünyasının elmi sferası tədris pillələrinin davamlı ardıcıllığına deyil, idrakı sıçrayışa 

əsaslanmışdır. Onun fenomen gücü də məhz bundadır. 

Allah vergili Zərifə xanım haqqında hələ 9 yaşında olanda bütün Kəlbəcər rayonu və başqa rayonlar, 

respublikalar onu ziyarət edirmiş, şəfa tapırmış. Düz 29 ildir ki, bu fenomen insan Allah bəndələrinə heç bir 

iynə-dərmandan istifadə etmədən tibbi xidmət göstərir. 

Zərifənin qeyri-adi uşaq olması körpəlikdən hiss olunmuşdur. Belə ki, 4-5 yaşında olarkən onun beşinci 

mərtəbənin artırmasından düşərək salamat qalıb, hətta duraraq gedib uşaqlarla oynamasına həm sensasiya, 

həm də böyük möcüzə kimi qəbul etmək olar. Ona görə ki, bu ancaq ilahinin qüdrəti ilə, onun gözəgörünməz 

qüvvələri ilə bağlıdır. Elə körpə Zərifənin cavabından da görünür ki, bu həqiqətən blədir: Mən yıxılmadım, 

balkona ağ qanadlı quş düşmüşdür, onun qanadlarından tutdum düşdüm. 

Bu onun birinci və ağlasığmaz möcüzəsi idi. O adicə öz yaşıdları ilə oynadıqda da hiss olunurdu ki, onların 

düşüncəsi ilə Zərifənin düşüncəsi uyğun gəlmir. Ona görə də uzun müddət onların oyunları alınmırdı. Hətta 

öz qardaş-bacıları ilə də onun söhbətləri alınmırdı. Lakin o tez küsən və tez də barışan olmuşdur. Onun 

qəlbinə bağlanan da az deyildi. 

Balaca Zərifənin həyatı ilahinin qüdrəti ilə hiss olunacaq dərəcədə parlamağa başlayırdı. Lakin Bilqeyis 

ana və Yaxşı nənədən başqa heç kəs bilməzdi ki, gələcəkdə Zərifənin həyatında nələr baş verəcək? O, hansı 

aləmə hakim kəsiləcək, kimləri ölümdən qurtaracaq, kimlər onun qəbulunda daya-nacaq? O, parlayaraq tibb 

aləmində misli olmayan iz qoyacaq, hansı möcüzələri yaradacaq? 

1966-cı ildə Kəlbəcər rayonunun Kilsə kəndində birinci sinfə qədəm qoyur, ara-sıra üç il o məktəbə gedir. 

İstədiyi zaman dərsə gedərmiş, istəməyəndə getməzmiş. O, müəllimə cavab verdikdə çox yüksək səviyyədə 

cavab verərmiş. Müəllimlər elə hesab edirlərmiş ki, onu kimsə dərsə hazırlayır. Bunun cavabı adi uşaq 

hazırlığı deyildir, lakin bilməzdilər ki, o heç vaxt dərs oxumur, cavab verdikdə də qeybdən gələn hazırlıqla 

müəllimini qane edərmiş. 

Birdən elə fikirlər söyləyərmiş ki, sanki müdrik bir insanla qarşı qarşıya durmusan. Belə vaxtlarda kiçik 

Zərifəni özü üçün göz işığı hesab edən Seyidlərin qoruyucusu adlandırılan Yaxşı nənə onun başına bəzən 

üzərlik, bəzən duz, bəzən pişik tükü fırladıb yandırarmış, sonra özünə rahatlıq taparmış. 

O, gecələr çox narahatlıqlar çəkərmiş, durub gəzərmiş, nurani yuxular görərmiş. Nəhayət, o ilk dəfə 9 

yaşında dövri mətbuata işıq salmışdır. «Divarın o üzünü görən qız» sərlövhəsi ilə onun haqqında geniş məqalə 

dərc edilmişdir. 

Üç dəfə müxtəlif dövrlərdə iki dəfə 12 gün, bir dəfə isə 18 gün müddətinə letargiya yuxusuna getmiş, 

həmin dövrlərdən ikisini Bilqeyis xanım Yaxşı nənə ilə birlikdə, birində isə özü tək xanımın keşiyində 

dayanmış, onu bütün mövcud xəta-bəladan qorumuşdur. 

Həmin dövrlərdə Xanıma müxtəlif sahələr üzrə müvəffəqiyytlər bəxş edilmişdir. O, ilk  yuxudan sonra 

yüksək uğur sahibi olmuş, elə o vaxtlardan da üstünə  getdiyi xəstələrə şəfa vermiş, istehsal sahələrində ayaq 

basdığı yerdə məhsuldarlıq birə-beş artmışdır. El-oba arasında get-gedə hörməti artmağa başlayır. Hətta 

Xanımın böyüdüyü müqəddəs ocağa çöl heyvanları da gəlib ziyarət edərmiş. Dəfələrlə müşahidə edilib ki, 

maral, ceyran, cüyür, tur, canavar və başqa heyvanlar gəlib bir neçə dəfə ocağın başına fırlanarmışlar. 

Zərifə böyüdükcə get-gedə onu həyat və ilahinin ona bəxş etdiyi qüdrət dəyişməyə başlayır. Müxtəlif yaş 

dövrlərində müxtəlif nailiyyətlər əldə edir. 16-18 yaşlarında onda toxuculuq sənayesinə böyük həvəs yaranır. 
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Toxucu maşınları ilə sayı-hesabı olmayan müxtəlif toxuma paltarlar, xalılar və s. tikməyə, toxumağa başlayır. 

Bir maşın onun istehsalını ancaq aparıb sata bilirmiş. Bütün hamı onun işlərinə heyran kəsilərmiş, onun 

möcüzələrindən heç kəs baş aça bilməzmiş. İlahi qüvvənin ona nurlu yol açdığını, öz kölgəsini onun üzərinə 

saldığını ana-nənədən başqa heç kəs bilməzmiş. Zərifənin adını çəkib niyyət tutanların hamısının işləri hasil 

olarmış. Hətta övladı olmayanlar da ocağa gəlib Zərifənin əlindən keçdikdən   sonra bir çox evlərdə sevinc 

çırağı yanmışdır. –Onun qeyri-adi at çapmağı varmış. O, ilahinin qüdrəti ilə hər şeyə asanlıqla qələbə çalaraq, 

istədiyinə nail olarmış. Onun sayəsində müqəddəs ocağın şöhrəti daha da ucalmışdır. 

Kimin xeyri-şəri olarmışsa,bütün göstərişləri Zərifə xanım verərmiş. Artıq o hərtərəfli yüksəklərə doğru 

sürətlə addım atırdı. 

Onun xalıya vurduğu naxışların, çeşidlərin tək-rarı olmazmış. 4-5 adamın işini təkbaşına edərmiş. Bunların 

özü də adi insan beyninin məhsulu ola bilməz. Onun hər bir işi, hadisəsi tarixə düşməli və öz izini gələcək 

nəsil üçün qoymalıdır, ələlxüsus ona görə ki, o, gördüyü işlər üçün heç bir ustanın, insanın məsləhətini 

almamış, hamısı öz beyninin məhsulu olmuşdur. Belə də demək olar ki, onun hər bir hərəkəti, hər bir işi 

yeniliklə bağlı olmuşdur. İlk dəfə toxucu dəzgahına əyləşib məhsul istehsal etmək sadəcə olaraq özü də bir 

möcüzədir. Axınla  gəlib ona sifarişlər verilmiş, kimə hansı vaxt gəl apar deyibsə, heç bir vaxt dəyişikliyi 

olmadan hamısı yerinə yetərmiş . Bilqeyis ana onun nailiyyətlərini qeyri-adiliyini görərək ona heç yerdə 

çörək yeməyə, su içməyə icazə verməzmiş. Çünki, böyükdən aldığı məsləhətlərə mükəmməl əməl edərmiş. 

Bu, müqəddəs ocağın müqəddəs insanları tərəfindən deyilmişdir. Həyat öz axarı ilə gedir. Zərifə xanımın 

qeyri-adiliyi getdikcə vüsət alır. 

Ailə, ələlxüsus Bilqeyis xanım, Yaxşı nənə istəsə də istəməsə də Zərifə xanım heç yana getməsin,zaman, 

həyat, qismət öz işini görür. Xanım Gəncə mahalından olan İkram Nəbiyevlə ailə həyatı qurur. Əvvəl 

Gəncəyə, sonra isə İkramın doğma yurdu olan Xanlar rayonunun Mollacəlilli kəndinə gedib orada 

məskunlaşırlar. 

Zərifə xanım doğma ocağından, doğma ailəsindən çıxdıqdan sonra, ana-ata, nənə üçün ayrılıq dözülməz 

olur. Bir yerdə qərar tuta bilmirlər. Beş övlad bir yana, tək Zərifə də bir yana imiş. Eldə hesab edirlər ki, evin 

bərəkəti də, xoş günləri də, istək-məhəbbəti də onunla gedib. Kəlbəcər torpağının işğalı başlayan zaman, el-

oba məcburiyyət qarşısında qalaraq bərəkətli doğma yurdu tərk etməli olduqları zaman Bilqeyis xanım 

müqəddəs ocaqda olan ən qiymətli əşyaları, Xorasandan gətirilmiş dədə-baba Quranını, babaların 

təqdimatlarını, tuğu, Məşhəd camını, göy qurşağı tutyəsini, şəcərəni, Seyid Miskin babanın fəsini, 

seyidlərimizin bəzi vəsaitlərini də götürüb Yaqub kişi ilə birlikdə Molla Cəmilliyə gəlmişdir. Onları orada ən 

pak və təmiz yerdə saxlamışdır. 

Seyid Bilqeyis xanım ilk gecə Mollacəlillidə yuxuya gedərkən görür ki, həmin qırmızısaqqal, nurani kişi 

içəri girdi,  onun arxasınca isə uzun boylu, qarabuğdayı bir kişi girdi. Ev dumanla doldu, göz-gözü görmədi. 

O, diqqətini ancaq onlara tərəf cəmləşdirir. Qırmızısaqqal nurani kişi Bilqeyis xanıma deyir ki, bala, yatma, 

bu nuru evinə doldurum. Bilqeyis xanım soruşur ki, sən kimsən? Cavab alır ki, mən sənin Məşədi Ağamir 

babanam. Bəs yanınızdakı kimdir? O da atan Seyid Miskindir. Biz səni çətin vəziyyətdə gördük. Baş çəkdik 

öz ocağımıza, səni tapa bilmədik, çətinliklə bura gəlib çıxdıq. Gəlmişik sənə ruzi verməyə. Həm də Zərifəyə  

yenidən 18 günlük rüsxət verilməsini sənə bildiririk. Ondan muğayat ol. Bax, sənə deyirik, Zərifə 

ULUlarımızın ziyarətinə gedəcək. Onun şöhrəti bütün dünyaya bəlli olacaqdır. Sən onu qoru. Sonra isə 

«Zərifəni tanımayana lənət»— deyib, üç dəfə də mənə təkrar etdirib getdilər. 

Bundan sonra Bilqeyis xanım nə etdiyini bilmədən səhər çox çətinliklə ayılıb yuxusunu olduğu kimi 

Yaqub kişiyə danışıb, üç dəfə də ona təkrar etdirib ki, «Zərifəni tanımayana lənət». Yaqub kişi də öz 

növbəsində deyib ki, artıq anan Yaxşı yoxdur, bu işdə də mən sənə kömək edə bilmərəm. Ancaq bütün ağırlıq 

düşəcək sənin üzərinə,  əlac qalıb sənə. Sonra da qeyd edib ki, sən bilirsənmi ki, belə uzun yuxular ancaq 

müqəddəs insanlara verilir? Şükürlər olsun bizi yaradana ki, bizim övladımız müqəddəs insan olmaqla, 

müqəddəslər sırasına çıxdı. 

Çox çəkmədən Zərifə xanım 18 günlük ilahiyyət yuxusuna gedir. Bu 18 günü onun üçün yaşayan 

müqəddəs ana olan Bilqeyis ana bir çimir də almadan gecə-gündüz İlahinin nuru ilə cilalanmış, xalqımızın 

sevimlisi olan Zərifə xanımın keşiyində dayanmışdır. 18 gün tamam olduqdan sonra o yuxudan özünün 

ilahinin gözəgörünməz qüvvələri tərəfindən mənimsənilmiş insanın daxili görmə qabiliyyəti ilə oyanmışdır. 

Həmin müddət ərzində tibb aləmini tamamilə ona bəxş etmişlər. Onu tibb elminin ən yüksək zirvəsinə 

qaldırmışlar. 
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İnsanın anatomik-fizioloci quruluşu çox incəliklə onun aləminə həkk edilmişdir. Elə siz də bu dəyərli, 

müqəddəs insanla, Allahın bizə məlum olmayan qeyri-adi möcüzələri haqqında oxuyarkən öz ürək sözlərinizi 

deyəcəksiniz. Siz də öz hiss-həyəcanınızı gizlədə bilməyəcəksiniz.  

Qoy xalqımız bizim millətə məxsus olan bu müqəddəsliyi tanısın. Qoy Allahın xalqa bəxş etdiyi bu əvəzsiz 

insandan millətimiz bəhrələnə bilsin və bilsin ki, bu xanım qeyri-adi müqəddəs insandır. Allahın insanlar 

arasında olan elçisidir. 

Ulu Tanrının bizə ərməğan etdiyi bu qeyri-adi insan — Zərifə Yaqub qızı Azərbaycanın övladı, Odlar 

yurdunun qəlbində odu-ocağı alovlanan, dünyaya nur saçan, şəfalı əlləri ilə tibb aləminə meydan oxuyan, 

təbiblər-təbibi, fantastik elm sahibi, indinin və gələcəyin tibb elminin parlaq ulduzu, xeyriyyəçi zərif bir 

müqəddəs şəxsiyyətdir. 

Gəlin biz hamılıqla millətimizin bu əvəzedilməz xanımını ürəkdən qoruyaq. 

Xanımın azəri torpağında və qeyri torpaqlarda nələr etdiyini, on minlərlə insanlarımızı yenidən normal 

həyat tərzi keçirməsi üçün nələr etdiyini, dərdi bilinməyənlərin dərdini təyin etdiyini, sağalması mümkün 

hesab edilməyən xəstələrin həyata qaytarıldığını, çadırı qurulmuşların çadırı söküldüyünü, ehsan üçün alınmış 

heyvanların şadlığa kəsildiyini, övladsızlıq ucundan dağılmaqda olan ailələrin evində körpə səsi eşidilərək, 

sevinc və xoşbəxtliklə yaşamaq üçün birləşmələrini, həyatda ən normal inkişaf etmiş insanların qavraya 

bilmədiyi möcüzələrini növbəti fəsillərdə oxuyaraq dərk edəcəksiniz. 

«Rentgen-qadın» titulu almış bu ecazkar xanımın insan daxilini hüdudsuz görməsinə, təsəvvüredilməz 

dərəcədə diaqnoz təyininə heyran kəsilməmək normal insan üçün mümkün deyil. 

Zərifə xanımın ecazkar diaqnozunu qeyri-adi müalicələrinin şahidi olduqda, biz bir daha Allahın varlığına, 

onun gözəgörünməz qüvvələrinə, onun yeri-göyü bütün bəşəri xəlq edib idarə etdiyinə biz öz varlığımız kimi 

inanırıq. Allahın varlığı şəkkedilməzdir. 

Böyük Yaradan bizim üçün möcüzə olan nə varsa, onun hikməti, qüdrəti ilə bizlərə anlatmağa yönəldibdir. 

Bu da Zərifə xanımın simasında bizlərə bəxş edilir.  

Bizim tərəfimizdən tam öyrənilməsi qeyri-mümkün hesab edilən, qəlbi ilahinin sirləri ilə dolu olan bizlərə 

izah etməyə sərəncam olmayan,  bizlər üçün sirli aləmin sahibi Zərifə xanımın iki övladı var — bir oğul, bir 

qız. 

Oğlu Nəbiyev Qalib İkram oğlu uca qamətli, sarışın, xoş nurlu sifətli, gözəl bir oğlandır. Çox 

uzaqgörənliyə malikdir. Söhbət zamanı hiss edirsən ki, yaşından çox-çox qabağa dərrakəli, həyata düzgün 

baxmağa çalışan, gələcəyin nəbzini tutmağa çalışan, məlahətli, çox sərrast səsə malik, təmkinli, düzgün 

olmayan hərəkətlərlə, yalançılıqla barışmaz bir oğlandır. İngilis dilini, kompüteri gözəl bilir. Qənaətbəxş 

gələcəyi gözlənilir. Valideynlərinə hörmət bəsləyir. Anası ilə fəxr edir. İmkansızlara qarşı çox həssas, çox 

mülayim olmaqla, həmişə onlara kömək etmək istəyir. 

İkinci övladı Nəbiyeva Yaqut İkram qızı bəstə-boylu, qeyri-adi gözəlliyə malik, şəffaf, dənizi xatırladan 

mavi gözlü, düz qamətli, saf niyyətli  xanım əqidəli bir övladdır. Yaqut gözəl nitqə malik, çox məlahətli şer 

söyləmə qabiliyyətinə malikdir. Düzgünlüyü sevən, verilən tapşırıqları yerinə yetirməyə çalışan, musiqi 

aləminə böyük həvəsi olan,oxumağı sevən, həqiqət mələyi hər bir incəliklərə qiymət verməyi bacaran, ata-

anasını, qardaşını sevən, xatirinə dəyənlə barışmağı bacarmayan, zərif xüsusiyyətli büllur kimi təmiz qəlbə 

malik azəri qızına xas olan xüsusiyyətlərə malik olan qızdır. 

Düzdür, xanımın çəkdikləri əziyyət, gecə-gündüz öz həyatını xalqın xidmətinə həsr etməsinə, çətin hə-

yatına davamçı olmağa, körpə də olsa çox da həvəs göstərmir, lakin gələcəkdə güman edilir ki, ona da ilahinin 

nurlu işığı düşəcək. 

Onun qəlbinə toxunanlar kimliyindən asılı olmayaraq zərər çəkirlər. 

 O, anasını çox sevir, anası başqa ölkələrdə olduqda, onun üçün çox darıxır. Ona parlaq gələcək arzu 

edirik. 

 

 

 

RENTGEN-QADIN HAQQINDA 

ÜMUMİ MƏLUMAT 

 

Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Kəlbəcər torpağında dünyaya gəlmiş, əvəzi olmayan, dərdlərə 

dərman olan İstisuyu kimi yeganə, nə istidən əriyən, nə soyuqdan donan civəsi kimi şöhrəti hər yerə yayılan, 
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Ala göllər kimi dibi görünməyən, Tərtərin suyu kimi təlatümlü və coşğun, sakit və inamlı bir insandan söhbət 

açmaq istəyirəm. O da Zərifə xanım Yaqub qızı Mayılovadır. 

Kəlbəcərdə doğulan adamlardan Zərifə xanımın ən ümdə fərqi isə Allah vergili olmasıdır. Zərifə xanım 

müqəddəs bir ocağın bizə bəxş etdiyi bir işıq, bir nur, bir həqiqi varlıqdır. 

Balaca Zərifə 4 yaşında olanda dördüncü mərtəbədən yıxılmış və heç bir zədə almadan durub getmişdir. 

Anası Bilqeyis xanım, bacısı Füruzə xanım və bütün onu görənlər təşviş içində soruşmuşlar: «Sən necə oldu 

yıxıldın və necə sağ qaldın?» Uşaq belə cavab vermişdi: «Ana, mən yıxılmadım, oraya bir ağ rəngli quş 

qonmuşdu. Qanadlarından tutdum. O, məni yerə endirdi». 

Zərifə xanım dördüncü sinfə qədər oxuyub  ibtidai təhsil almışdır. O, 9 yaşında ilk dəfə 12 günlük letargiya 

yuxusuna getmiş, sehrli ruzi və şəfa mələyi kimi oyanmışdır. 

Anası Bilqeyis xanım soruşanda ki, «qızım, Zərifə, yuxuda nə gördün?» o, cavab vermişdi: «Ana, daha 

bundan sonra mən bu sirləri heç kimə deməyəcəyəm. Amma əlimi nəyə atsam hasil olacaq, haraya qədəm 

bassam, orada uğur olacaq. Ürəyimdən nə keçsə, nə fikirləşsəm hasil olacaq». 

Zərifə xanımın anası Bilqeyis xanıma da, nənəsi Yaxşı xanıma da aydın olmuşdu ki, övladlarına qadir 

Allah tərəfindən vergi verilmişdir. 

Doğrudan da o, təbiətən başqalaşmış (dərsə getmək istəməmiş, onun uşaq aləmi tamamilə də-yişmişdi) və 

qarşısına çıxan çətinliklərə təmkinlə, səbrlə dözməyə üstünlük vermişdir. Müqəddəs bir nəslin bir nəfəsi olan  

bu qızı həlli çox çətin olan işin üstünə aparar və xeyir taparmışlar. 

Sonra isə təzədən 12 günlük letargiya yuxusuna gedən övladını Bilqeyis xanım bir dəqiqə tək buraxmamış, 

gecə-gündüz  keşiyini çəkmişdir. Bu müqəddəs yuxudan sonra isə Zərifə xanımda qeyri-adi toxuculuq, 

quruculuq, yaratmaq, qeyri-adi işlər görmək  qabiliyyətləri aşkar edilmişdir. Qəribəlik onda olub ki, bir gündə 

6-8 nəfərin toxuduğu xalçanı o, təkbaşına toxumuşdur. 

Haqqında söhbət açdığımız bu gunkü Zərifə xanım 30 yaşında 18 günlük letargiya yuxusuna gedəndə ilahi 

tərəfindən bütünlüklə tibb aləmi ona bəxş edilmişdir. İnsanların daxili orqanlarını hüdudsuz görmə qabiliyyəti 

ilə yuxudan oyanmışdır. 

Ulu, müqəddəs Tanrının bu gün bizə göndərdiyi Zərifə xanım Mayılova yeddinci imamımız Museyi-

Kazım (s) nəslindən olan müqəddəs bir ocağın qeyri-adi füsunkar bir şəxsiyyətidir. 

Hələ 8-10 yaşı olanda gecələr yuxulu-yuxulu evin ikinci mərtəbəsinə çıxarmış. Onun büdrəyib 

yıxılmağından qorxan anası dalınca addım-addım gedib onu qaytararmış. Bu günlərin birində anası soruşanda 

ki, «bala, hara gedirsən gecənin bu vaxtı?»   

O, cavab vermişdi:  

— Ana, məni qırmızısaqqal nurani kişi aparır. 

— Ay qızım, o qırmızısaqqal nurani kişi sənə nə deyir, səni hara aparır? 

— Ana, mənə deyir ki, gəl səni aparım Qara Qayanın altında olan bir küp qızılın yerini göstərim. 

Ana qızının həyatından qorxub, dilə-dişə düşməkdən çəkinib, bu sirri heç kimə deyə bilməmişdi. Amma 

tamam-kamal bilirdi ki, qızına ilahi tərəfindən qeyri-adi ecazkar həyat verilmişdir. 

Yaqub kişi və xanımı Bilqeyis ananın evində  6 övlad fərəhi olmuşdur. Bu 6 uşağın ən kiçiyi də Zərifə 

xanımdır. Onun həyat tarixçəsi hələ anadan olmamışdan yazılmışdır. Əvvəlcə babası Seyid Miskin tərəfindən 

bu günkü həyatı haqqında tam məlumat verilmişdir. 

Zərifə xanım VII imamımız Museyi-Kazım (s) nəslinin bu günkü xeyirxah və ilahi qüvvəli övladıdır. 

O,İlahinin bəxş etdiyi qeyri-adi görmə qabiliyyəti ilə tariximizə çox güclü müqəddəslik bəxş etmişdir. 

Zərifə xanımın baba ocağına adamlar həmişə nicat tapmaq üçün böyük inamla gəlmişdilər. Bu ocağın 

sorağı təkcə respublikada yox, çox uzaqlarda da yayılmış və tanınmışdır. Uzun illər bu ocaqdan nicat tapan 

millətə qadir Allah yeni bir bəxşeyiş göndərib. O da Museyi-Kazım (s) şəcərəsinin davamçısı, «Rentgen-

qadın» adına layiq görülmüş Zərifə xanımdır. 

Bilqeyis ananın söylədiklərindən: 

Yuxulardan sonra qızım Zərifədə çox qeyri-adiliklər gördüm. Məsələn, çeşidli naxışlar hörmək, zərif 

toxumalar yaratmaq, gözəl çörəklər bişirmək, ev-eşiyi qaydaya salmaq və s. 

18 yaşında olanda Zərifəni Bakıya xalam oğlu İdris müəllimin yanına gətirdim. O, qızımı paltar toxunan 

sexə apardı. Maşında toxunan paltarlara baxan kimi dedi: «Mən də toxuya bilərəm». 

Bircə dəfə baxmaqla gözləri alışdı və toxumağa başladı. Sonra isə dedi: «Ana, mənə də bu maşından ala 

bilərsənsə, sənə minnətdar olaram». 

Mən «Niva-2» markalı maşını alıb birlikdə evimizə döndük. O, ilk gündən uşaq paltarları toxudu, sonra 

corablar, yubkalar, koftalar və s. toxumağa başladı. 
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Kəndimizdə kimin uşağı, nəvəsi, yaxını xəstələnsəydi, Zərifəni ora aparardılar. Qızım da öz nəfəsi ilə 

sağaldardı. Zərifənin ora gedib-qayıtması ilə xəstə ayağa durardı. 

Sonralar eşitdim ki, qızımın ayaq basdığı yerlərdə qeyri-adi işlər baş verib. Dili tutulmuş adamın dili 

açılmış, heç övladı olmayan gəlinin övladı olmuşdur. 

İnam insanı ən çətin yoldan sağ-salamat aparıb mənzil başına çatdırır. İnam insanı qaranlıqdan işığa, 

paklığa, təmizliyə göndərir. İnamsız heç bir məqsədə çatmaq mümkün deyil. 

Allaha inam isə bütün yaranmış varlıqların inamıdır. Bizə aydın olmayan bütün hadisələri  möcüzə 

adlandırırıq.  

Elə bu inamla da Zərifə xanımın gözündəki     rentgen şüalarına, əllərindəki qeyri-adi şəfa vericiliyə 

ümidlə onun qəbuluna gəlir, ona ümid edirlər. Necə də inanmayasan, həqiqət qarşısında hər şey acizdir. 

Bütün bəşəriyyət başqa-başqa dinə qulluq etsə də, Allahın varlığına heç zaman şəkk gətirməzlər.  Allaha 

inam da insana xas olan bir əqidədir. İnsanın öz yaranışına olan inamı da ilahi bir varlıq olan, gözəgörünməz 

Allahla bağlıdır. 

Allahın yaratdığı bütün canlıları Zərifə xanım müalicə edə bilir. Pəncərəsinə qonan quşların cikkiltisindən, 

həyətdə olan toyuq-cücənin gəzişindən, heyvanların özlərini aparmağından xəstəliklərini duyur və müalicə 

edir. O, hələ dilsiz-ağızsız bu heyvanlarla söhbət edib, onlara öz dillərində  nəsə anlada bilir. Aman Allah, bu 

Allah vergisi deyil, bəs nədir? 

Zərifə xanım oturduğu yerdə birdən çox uzaqda olan bacısının hansısa bir təhlükə ilə rastlaşacağını görüb, 

tez zəng edib, onu yoldan qaytara bilmiş və təhlükə də onun yolundan sovuşmuşdur. 

Bəs bu necə, qeyri-adilik deyilmi? 

Zərifə xanım təvazökarlıqdan və alicənablıq-dan nə reklamı, nə təbliği sevmir. 

Zamanın amansız təsirinə məruz qalmış nə qədər kimsəsiz ailələr, övlad itirmiş analar, yurd yerindən 

didərgin düşən köçkünlər, kimsəsiz uşaqlar onun nəvazişindən, mehribanlığından təsəlli tapır. Etdiyi maddi 

yardımların heç birinin mətbuat səhifəsində işıqlandırılmasına razı olmayıb. «Bir əlin verdiyini o biri əl 

bilməməlidir», - de-  yib. 

Zərifə xanım icazə verməsə də mən eşitdiyim və şahidi olduğumu söyləməyə bilmirəm. Bu yaxınlarda 

Kəlbəcərdən qaçqın düşmüş, yurd həsrətilə boğulan iki gəncin toy xərcini çəkib onların xoşbəxt ailə 

qurmasında yardımçı olmuş, imkansız, əli hər yerdən üzülmüş bir ailənin iki övladının təhsil aldığı müddətdə 

ödəyəcəyi xərcini öz boynuna götürmüşdür. 

Ümidini itirmiş, əlsiz-ayaqsız, imkansız xəstələrin yeganə ümid, pənah yeri olmuşdur. 

İmkansız xəstələrin şəfa pərisi Zərifə xanım bizim millətin fəxridir. Onun xeyirxah əməllərini görüb, 

görməməzliyə vurmaq isə ən azı insafsızlıqdır. Unutmamalıyıq ki, Zərifə xanım müqəddəs seyid nəslinin 

övladı, millətin dayağıdır. O, müəyyən vaxtlarda xarici dövlətlərdə olmuş, orada imtahan verib tibb sahəsinin 

mükəmməl bilicisi kimi diplom almışdır. Almaniyada, Rumıniyada, ABŞ-da, İranda, BƏƏ və s. ölkələrdə də 

xəstə qəbul etmişdir. O, özünəməxsus müalicə metodu ilə bütün xəstəlikləri dərmansız müalicə edir. 

Bunların hamısı real günümüzlə ayaqlaşa bilməyən, bir növ imkansız təbəqədən olan adamları lap çox 

maraqlandırır. Çünki indi adicə poliklinikalarda müalicə elətdirmək özü də müəyyən qədər xərc tələb edir. Bu 

isə indiki durumda əksər ailənin mühüm probleminə çevrilir. 

Unutmayaq ki, ali təhsil ocaqlarımız ildə neçə məzuna diplom verir. Həmin kadrlar da çox təəssüf ki, 

gələcək nəslimizi mənəvi cəhətdən kor edir. Ancaq maddi maraq naminə  vəzifədə olan həkimlərimiz az 

deyil. Elə buna görə də xəstənin həkimə olan inamı azalır və belə naümid qalan xəstələr Zərifə xanımın şəfalı 

əllərinə ümid bağlayır və ehtiyac duyur. 

Həkimlər təkcə öz ixtisasları sahəsində müalicə etdikləri halda, Zərifə xanım bütün xəstəlikləri müalicə 

edir. 

Allahın vergili bəndəsinin qədrini bilməmək isə çox böyük günahdır. 

 

ZƏRİFƏ XANIM NƏSLİNİN 

ŞƏCƏRƏSİNDƏN 

 

Hazırda Zərifə xanımda olan ulu babalarının «şəcərə» sənədi hicri tarixi ilə 1006-1007-ci illərdə (miladi 

tarixi ilə 1587-88-ci illər) Xorasanda qələmə alınıb təsdiq edilmişdir. Tarixə görə bu nəsil 6-cı imamımız 

Cəfəri Sadıq, 7-ci –imamımız Museyi-Kazım (ə) törəmələrindəndir. İslam dininin qaynar təbliği dövrlərinin 

birində, həmin nəsil şaxələnərək bir neçə ölkələrdə, o cümlədən İraqda, İranda, Hindistanda, Türküstanda 

məskunlaşmışlar. Onlardan bir damla da gəlib Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan şəlaləli bulaqlı, 
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qızıl torpaqlı, Murovdağlı, şəfa ocaqlı, əvəzolunmaz müalicəvi əhəmiyyəti olan, keyfiyyətinə görə yüksək 

standarta malik olan İstisulu, məlhəm havalı, tayı-bərabəri olmayan zəngin təbii sərvətli, təbii gözəllik sərgisi 

olan Kəlbəcər diyarına gələrək orada məskunlaşmış, müqəddəslikləri əsasında əsrlər keçdikcə müqəddəs ocaq 

sahibi olmuş, həqiqilikləri, saf niyyətlərinə görə geniş xalq kütləsinin dərin hörmətini qazanmışlar və xalqın 

inam yeri, pənah yeri, müa-licə ocağı olmuşlar. Nəsildən nəslə keçərək çox sınaqlardan çıxmış, şəkk edilməsi 

üçün heç kəsin cürət etmədiyi, edənlərin də cəzasına çatdığı, ağzı əyrilər gəlib düz qayıtdığı, yaşamaq ümidini 

itirmişlərin saf niyyətlə gəldikdə şəfa taparaq həyata qayıtdıqları, saysız-hesabsız möcüzələr yaranmış 

müqəddəs ocaqda, gələcəyi müqəddəslərin parlaq ulduzu olacaq ecazkar aləm sahibi olacaq, adı özündən çox 

əvvəl məlum olmuş Zərifə Yaqub qızı Mayılova dünyaya göz açmışdır. 

Onun qeyri-adi uşaqlığı, gəncliyi, bir damla da olsa həyatı barədə onun haqqında  yazılmış birinci kitabı 

«Zərifənin möcüzələri», ikinci kitabı «Maddidən mənəviyə — zülmətdən nura» kitabında verilmişdir. 

 «Şəcərə»də xanımın ulu babalarından möcüzələr sahibi, qeyri-adi olanlarından 18-20 nəfər se-yidlərin 

adları verilmişdir və xanımın qeyri-adi həyatında rol oynayanların bir neçəsinin oxucular üçün adlarını 

çəkmək istərdik. 

 

…Məşədi Ağamir Baba 

O, çox gözəl görkəmli, nurani, qırmızı saqqallı bir müqəddəs şəxsiyyət olmuşdur. 

Hansı ki, öz dövründə Xorasanda seyidlərin müqəddəsliyinin sınaq mərasimində iştirak etmişdir. Həmin 

sınaqda ocaqda qızarana qədər qızdırılmış sacayağını ələ alıb boyuna keçirmək, sonra isə çıxarıb xalçanın 

üzərinə qoymaq imiş. Şərt isə nə əl,  nə boyun, nə də xalça yanmamalı imiş. 

Sınaqda iştirak edənlərin çoxu əl uzatmağa cürət etməmişlər, bəziləri isə əlinə götürmək istəyərkən əlləri 

yanmışdır. Yeganə Məşədi Ağamir baba sacayağını adi bir formada əlinə alıb boynuna keçirmiş, sonra isə 

xalçanın üzərinə qoymuşdur. Onun nə əli, nə boynu, nə də ki, xalça yanmışdır. Onun müqəddəsliyinin ilahinin 

nəzəri üstündə olmasının parlaq təsdiqi olmuşdur. 

 

…Babası Seyid Miskin 

O, qarayanız, uca boylu, təmkinli, nurani, sınaqlı cəddi olan bir seyid olmuşdur. Onun da həyatı 

möcüzələrlə zəngin olmuşdur. Dediklərinin hamısı doğru çıxarmış. İlahidən istəyi nazil olarmış. 

Müqəddəsliyi ilə o nəslin görkəmli insanı olub. Zərifə xanımın da dünyaya gələcəyini, onun müqəddəsliyini, 

böyük bir şəxsiyyət olmaqla nəslimizə baş ucalığı gətirəcəyini, təbabət elmində əlçatmaz yeri olacağını, 

dünyada tanınacağını,  qızı se-yid Bilqeyis xanıma demişdir ki, onu qorumağı sənə tövsiyə edirəm. 

45 yaşında qeyb olmuşdur. 

 

…Seyidlərin əziz anası sayılan Şəmayıl nənə də görkəmli, sınaqlı ocaq sahibi, sözü bütöv, hökmlü dediyi 

hamı üçün qanun olan qeyri-adi bir insan olmuşdur. Onun ocağından və qüdrətindən hamı ehtiyat etmiş, ona 

böyük ehtiramla, hörmətlə yanaşmışlar. Onun yanına təmiz qəlblə gələnlər naümid qayıtmamışlar, şəfa üçün 

gələnlər şəfa tapmış, övlad üçün gələnlər ana olmuş, bərəkət üçün gələnlər bərəkət aparmış. İlahidən dilədiyi 

arzular həyata keçmişdir. Öz möcüzələri ilə insanları heyran etmişdir. Onun ziyarətinə gələnlərin sayı bəlli 

olmamışdır. Aliliyinə görə hamı ona səcdə etmişdir. Sözündə səhv, əməlində nöqsan olmamışdır. 

Şəmayıl nənə dünyasını dəyişən dövrlərdə nəsildən-nəslə gəlib ona çatmış «şəcərə» sənədini, beşbarmaq 

ələmi, tuğu, baş fəsini, Xorasandan gətirilmiş dədə-baba Quranını və bir çox qiymətli yadigarları gəlini Yaxşı 

xanıma və nəvəsi Bilqe-   yis xanıma vəsiyyət etmişdir. 

O, 90 yaşa qədər yaşamış, heç bir xəstəliyi olmadan, birdən-birə öz ömrünü davamçılarına bağışlamışdır 

(Allah rəhmət eləsin!). 

 

…Bilqeyis xanımın anası Yaxşı nənə ortaboylu, qarabuğdayı, gülər üzlü, ağır təbiətli adam olub. 

O, seyidlərin qanunlarını çox mötəbər tutub, hamının həmin qayda-qanunlara riayət etməsinin tələbkarı 

olub. Həyat yoldaşı Seyid Miskin qeyb olduq-dan sonra üç övladı oğlu Kazımın, qızları Bilqeyis və Siyatelin 

böyüməsi üçün çalışıb, güclü səliqə-səhman, toxumaq, qurub yaratmaq qabiliyyətinə malik olmuşdur. 

Seyid Kazım müharibəyə gedib qayıtmamış, Siyatel isə gənc vaxtlarında uşaq üstə vəfat etmişdir. 

Yaxşı nənə Zərifə xanım dünyaya gəldikdən sonra Bilqeyis xanımla birlikdə onun əziyyətini  çəkərək 

böyüməsinin və ilahi tərəfindən xanıma verilmiş göstərişlərin yerinə yetirilməsində böyük rol oynayıb. 
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O, Zərifə xanımı öz gözünün işığı hesab edib, onunla nəfəs alıb, onun hər bir nailiyyətlərinə ürək dolusu 

sevinclə baxıb. Xanım letargiya yuxularına getdikdə onun keşiyində daynıb. 

Nəsildən-nəslə keçərək ona çatmış seyidlər yadigarlarını Zərifə xanıma vəsiyyət edib. Kəlbəcərin işğalı 

başlayan dövrlərdə öz dünyasını dəyi-şib (Allah rəhmət eləsin!). 

 

… Zərifə xanımın anası Seyid Bilqeyis xanım uca qamətli, nurani sifətli, gözəl biçimli, azəri xanımına xas 

olan bütün xüsusiyyətləri özündə cəmləmiş ağır təbiətli, çox dərin düşüncəli, zəhmli baxışlı, peyğəmbər sifətli 

bir xanım idi. 

O, bacarıqlı rəhbər, qayğıkeş ana, el qayğısı, el qeyrəti çəkən analar-anası olmuşdur. Rəhbərlik etdiyi 

sovxoz-kolxozlarda cəsarətlə, mərdliklə çalışıb üz ağartmış, xalqın köməyinə çatmış, çətin məsələlərin həllinə 

nail olmuşdur. Səfalı ömür sürmüş, imkansızlara əl tutmuş, küsülüləri barışdırmış, öz doğma ocağının qüdrəti 

ilə xəstələrə şəfa vermiş, ocağa saf niyyətlə gələnlərə ruzi, qismət vermişdir. Onun möcüzələrinin birini 

qələmə almaq istərdim. 

Bir dəfə yay vaxtı dağda olan zaman şiddətli küləkli, çırpanaq yağışlı soyuq bir havada Bilqeyis xanımın 

yaşadığı  alaçığın üstündən həmin məşəqqətli hava vurub çadırı atmışdır. Paltar-barxana və başqa lazımlı 

əşyalar islanmağa başlamışdır. Həmin anda nə özlərində, nə qonşu alaçıqda heç bir güc edəsi adam 

olmamışdır ki, çadırı düzəltsinlər. Bir müddət keçdikdən sonra kürəkəni İkram gəlib çıxmışdır. İkram da 

baxmışdır ki, iki adamla bu işin öhdəsindən gəlmək heç cür mümkün deyil. Bilqeyis xanım demişdir ki, olan-

qalanımız islanıb gedir, şər də qarışmaq üzrədir, dur, görək nə edə bilərik. Hər ikisi bir dəfə güc gəlmiş, heç 

bir nəticə əldə etmək mümkün olmamış, çünki bu işin öhdəsindən gəlmək üçün azı 4-5 adam lazım idi. O, 

İkrama bir də təkid etmişdir ki, dur, həll edəcəyik. O, könülsüz bir də yaxınlaşmışdır. Bilqeyis xanım öz 

duaları vasitəsilə ilahidən kömək istəmiş və çadırdan tutaraq insanı heyrətə gətirən qeyri-adi bir səs çıxarmış. 

Elə bil ki, gözlənilməz bir qüvvə sulu, ağır çadırı çəkib yerinə nizamlamışdır. O isə çadırı aşağı çəkərək onun 

tez bağlanılmasını demişdir. 

Belə nəticə çıxarmaq olar ki, Bilqeyis xanım təmiz qəlbli, xeyirxah, müqəddəs insan olduğundan, o, 

Allahın da sevimli bəndəsi olmuşdur. 

Seyid Bilqeyis xanımın üç qız, üç oğlan — cəmi altı övladı olmuş, onlardan axırıncısı, ilahinin sevimlisi, el 

anası, insanların pənah yeri, ümid qapısı Zərifə xanım olmuşdur. 

Bu müqəddəs, əvəzsiz ana Zərifə xanımın həyatında misilsiz rol oynamış, onun bütün dövrlərində, eləcə də 

üç dəfə müxtəlif vaxtlarda letargiya yuxusuna getdiyi zaman gecə-gündüz onun keşiyində duraraq qayğısını 

çəkmiş, anası Yaxşı nənədən başqa heç kəsə heç nə bildirməmişdir ki, ilahi öz nurunu, öz kölgəsini üzərinə 

salmış qıza heç kəs xəta gətirmək fikrinə düşməsin. O, Xanımın həm anası, həm sevimli rəfiqəsi, həm 

yardımçısı olmuşdur. 

O, qəlbən Zərifə xanıma bağlanmış, onu təsəvvüredilməz dərəcədə sevmişdir. 5 övlad bir yana, o da bir 

yana olmuşdur. Zərifə xanım da öz növbəsində onu həm sevimli ana, istəkli valideyn, əvəzedilməz rəfiqə, 

istəkli bacı kimi sevmiş, imkanı çatana qədər onun qulluğunda durmuş, ayrı olduğu vaxtlarda tez-tez ona baş 

çəkmişdir. Valideynlərinin heç vaxt nədənsə çətinlik çəkməsinə imkan verməmişdir. Onlar məcburi 

köçkünlüyə məruz qaldıqda, bütün qohum-əqrəba Xanımın üstünə gəlmişlər. O, hamını təmkinlə yerebəyer 

etmiş, öz qaldığı evi isə ata-anasına verib, özü ailəsi ilə başqa yerə köçmüşdür. 

Bu əvəzedilməz ana da atası Seyid Miskin baba kimi axirət dünyasına aparıldığı günü ona əyan olmuşdur. 

1999-cu il noyabrın 27-də axşam yaxınında olan övladlarını başına yığıb, son ağıllı müdrik məsləhətlərini 

verib, nəhayət bildirmişdir ki, üzümüzə açılan günü saat 12-də mən öz dünyamı dəyişəcəyəm, bunları elə sadə 

soyuqqanlılıqla demişdir ki, bu sözləri heç kim həqiqət kimi qəbul etməmiş, həm də onun heç bir ağrı-acısı  

olmamışdır. Hətta bu böyük insan ehsanı üçün hansı gün nə bişirmək lazım olacağına qədər, hansı mollanı 

dəvət etmək lazım olduğuna qədər vəsiyyət etmişdir. 

28 noyabr tezdən o, həyətdə gəzən ev quşlarının arasından bir qırmızı xoruzu göstərərk onun kəsilib 

qızardılmasına göstəriş verir və hərəni bir iş dalınca göndərir. Yemək hazır olduqdan sonra yeyərək, yanında 

olan gəlinə yatılmamış bir dəst barxanadan yer açmağı tapşırır və yuyunaraq, saat 12-yə az qalmış gedib 

yerinə uzanır, həm də göstərir ki, bu iplə ayağımı bağlayarsan, bu dəsmalla çənəmi bağlayarsan — bütün 

göstərişlərinin verdikdən      sonra, dediyi vaxt,  saat  12-də öz dünyasını dəyişir (Allah rəhmət eləsin!). 
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… Zərifə xanımın atası Yaqub Azad oğlu Mayılov  normal qamətli, qarabuğdayı, tökmə bədənli, mehriban, 

qayğıkeş, dərin düşüncəli, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik, insanları düzgün qiymətləndirməyi 

bacaran fəal bir insan olmuşdur. 

Yaqub kişi müəyyən müddət götür-qoy edib, böyük tarixə, şəkkedilməz ağır sınaqlı  ocağa malik, əsrlər 

boyu tarixdə öz izlərini qoymuş, qeyri-adi şəxsiyyətlər yetişdirmiş beş yüz illik şəcərə tarixi olan Seyidlər 

nəsli ilə qohum olaraq, Seyid Miskin qızı Bilqeyislə ailə həyatı qurmuş. İlk gündən etibarən Seyidlərin qayda-

qanunlarına sədaqətlə riayət etmişdir. Keşməkeşli həyat yolu keçərək Bilqeyis xanımla  çiyin-çiyinə çalışaraq, 

sahib olduqları altı övladlarını böyütmüşlər. Çalışdığı müəssisələrdə həmişə müvəffəqiyytlər əldə etmişdir. 

Yaqub kişi seyidlər ocağına öz varlığı ilə bağlanmışdır. Bir tərəfdən sevərək ailə qurduğu seyid Bilqeyis 

xanım bu ocağın övladı idi, ikinci bir tərəfdən isə bu ocağın gücünü, qüdrətini, müqəddəs ocaq olmasını öz 

gözləri ilə görürdü. Uzun müddət birgə yaşadıqları vaxt heç bir narazılıqları olmamış, bir-birinin adlarını 

ehtiramla çəkmişlər. 

Bütün məcburi köçkünlərimiz kimi öz doğma, əvəz-edilməz səfalı  torpağını qoyub gəldikdən sonra Zərifə 

xanım ona heç bir çətinlik görməyə imkan verməsə də, yenə də Vətən həsrəti öz təsirini gös-tərməyə 

bilməzdi. O, 1998-ci il may ayının 20-də                     sağlam cüssə ilə Xanlar rayonunun Mollacəlilli 

kəndində öz dünyasını dəyişmişdir. 

 

ŞƏFA PƏRİSİ 

ZƏRİFƏ XANIM 

Həyatda bir dəqiqə bizi tənha buraxmayan, dar günümüzdə, narahat dəqiqələrimizdə həyanımız olan, 

köməyimizə gələn ruha dönən əzizlərimiz olur. Biz hamımız röyalarda əzizlərimizlə məsləhətləşir, onların 

dediklərinə qulaq asanda xeyir tapmışıq. 

Həyatda bizim bilmədiyimiz, ayırd eləmədiyimiz hadisələri uzaqgörən, ilahi vergili adamlar çox asanlıqla 

görür və ayırd edir. Bu isə heç kimdən asılı olmayan ilahi qüvvədir. 

İstedadı yaddaşlarda həkk olunan, millətin tarixinə düşmüş Allah vergili Zərifə xanım bəzən müasir tibb 

elminin və rentgen aparatının ayırd eləyə bilmədiyi bütün xəstəlikləri öz gözlərinin ilahi qüvvəsi ilə görür, 

diaqnozunu düzgün təyin edir və heç bir dava-dərmansız da müalicə edir. 

 Bu, bizim ayırd edə bilmədiyimiz qeyri-adi qüvvə Allah vergisi deyilmi? Həm də Zərifə xanım öz 

gözlərilə beyində olan pereton pərdələri və ən xırda kapilyarları görür, müalicə edir. Buna isə heç bir şübhə 

ola bilməz. 

Zərifə xanım həqiqətən ilahi vergili bir insandır. O, yeddinci imam Museyi-Kazım Əleyhissalamın 

nəslindəndir. Peyğəmbər (s) buyurub ki, hər kəs mənim övladlarıma əl ilə, dil ilə kömək etsə, Qiyamət günü 

onlara şəfaət etmək mənim boynumda haqq olar. Ulu Peyğəmbərimiz son nəfəsdə Qurani Kərimi və Əhli-

Beytini insanlara əmanət etmişdir. 

Zərifə xanımın 13 yaşı olanda gecəyarı yanında nə isə soyuq, buz kimi bir varlıq olduğunu duyub. Anasını 

çağırıb, anası işığı yandıranda dəhşətə gəlib. Rəngbərəng naxışlı bir ilanın yatağında ona sarındığını görüblər. 

Atası ilanı öldürmək istə-yəndə qızı deyir: «Ata, o mənim köməkçimdir, indi çıxıb gedəcək». Və az sonra 

onlar gözlərinə ilana oxşar görünən mələyin  yoxa çıxdığını duyublar. 

Müqəddəs bir ocağın müqəddəs bir övladıdır Zərifə xanım. Bir dəfə baba ocağına yanı balalı bir ceyran 

gəlmişdi. Ov tüfəngi ilə ceyranı vurmaq istəsələr də vura bilmədilər. Ceyran qaçdı, anasının yanında qaçan 

bala ceyran hamının gözü qabağında geri dönüb Zərifə xanımın qucağına atılaraq, başını xanımın sinəsinə 

söykəmiş, canlı adam kimi göz yaşı axıtmışdı. O da ceyranı xeyli tumarlamış, iki gün öz həyətlərində 

saxladıqdan sonra isə aparıb meşəyə ötürmüşdür. 

Şəfa məlakəsi Zərifə xanımın qeyri-adiliyi, Allah vergili olması heç kimdə şübhə doğurmamalıdır. Əgər 

doğrudan da kiminsə bu fenomen insana şübhəsi varsa Zərifə xanımla bircə dəfə görüşəndən sonra hər şey 

aydın olacaqdır. Çünki görünən kəndə bələdçi lazım deyil. 

Sitatlardan: …Həyat yoldaşım ali təhsilli müəllimədir. Onu 1992-ci ildə Bakı şəhərindəki məlum 

«Diaqnostika Mərkəzi»ndə ən müasir aparatlarla müayinə etdirib həkimlərin rəyini almışam. Hətta onun 

xəstəliyi ilə əlaqədar təyinatla müalicə də elətdirmişəm. Həmin rəyi bir kəlmə də soruşmadan söyləyən Zərifə 

xanıma yalnız və yalnız qibtə etmək olar. 

Bəli, bunu möcüzə adlandırmağa böyük əsas var. Elə gün olmazdı ki,  yoldaşımın mədəsinin,  mədəaltı 

vəzinin, düz bağırsağının şiddətli ağrılarının, başına vurduğu aramsız ağrıların nəticəsində ağrıkəsici analgin, 

pentalgin, baralgin və demidroldan istifadə etməsin. Bu dərmanların keyləşdirici təsiri keçdikdən sonra o, 
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yenə də ağrıların əsirinə çevrilir, əzab çəkirdi. Lakin Allah-taalanın xalqımıza göndərdiyi bu fövqəlbəşər 

insan yoldaşımı müayinə edib, üç gün müalicəsi ilə məşğul olduqdan sonra o, dərmanların əsirli-yindən azad 

olmuş, rahatlıq tapmışdır. Buna kim inanmırsa, qoy öz varlığına da inanmasın. Bu nə röyadır, nə əfsanə. Bu 

əsl möcüzədir! 

Bir də ki, Zərifə xanım öz şəfa vermək qabiliyyətini əsla əsirgəmədən, çox böyük səmimiyyət və səxavətlə, 

nəyə görəsə fərq qoymadan hamıya paylayır. Onun böyük qəlbi Allahın məsləhəti ilə  dolu olduğu kimi, 

insanlara münasibəti də pakdır, ülvidir, səmimidir. 

Zərifə xanım irqindən, cinsindən, millətindən asılı olmayaraq bütün Allah bəndələrinə öz şəfalı əllərindən 

nicat verir. Bütün Allah bəndələrinin köməyində  olub, onların xidmətində durmağı özünün müqəddəs borcu 

bilir. 

Zərifə xanımın xeyirxah əməlləri, qeyri-adi baxışı, əllərinin şəfası, gözlərinin rentgeni dünya şöhrəti 

qazanmışdır. Bu da bizim millətin fəxri və başucalığıdır. 

Azərbaycanın suyunu içib, çörəyini yeyənlər bu cür qeyri-adi, fenomen xanımı qorumalıdır. Xalqını sevən, 

millətin dar günündə ona pənah gətirənləri gülərüzlə, mehriban, isti nəfəslə qəbul edib, yola salan Zərifə 

xanım xarici dövlətlərdən dəvət alıb oraya işləməyə getsə, bizi qınayarlar. Çünki indiki dövrdə Azərbaycan 

millətinin onun ilahi    vergisinə çox böyük ehtiyacı var. Bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Xanımın xalqımıza 

xidməti üçün aidiyyati vəzifədə olan el oğullarımızın onun dünya miqyasında daha geniş tanınması üçün 

köməyi lazımdır. 

Mən əminəm ki, Zərifə xanım öz müqəddəs işini sübut edib və öz fəaliyyətini genişləndirib. Onun qeyri-

adi möcüzələri insan təfəkkürünə sığmayan həqiqətdir. 

Şəfalı əlləri ilə və ilahi vergisilə hələ neçə-neçə adama şəfa verəcək, onların qəlbində ümid çırağı 

yandıracaqdır. Bunün üçün isə qədirbilən millətin imkanlı adamları üzə çıxacaq. 9 yaşında olanda Allah öz 

məsum körpəsinə bəxş elədiyi ver-  giyə isə hələ millətimizin ehtiyacı çoxdur. 

Xarici dövlətlərdən hər cür dərman və müalicə preparatları alınmasına baxmayaraq əhalinin müalicə 

olunması aşağı səviyyədədir. İmkansızlığa görə çox adam xəstəsini xəstəxanalara qoyub müalicə etdirə 

bilmir. Dərman baha, xidmət baha, səmərəsi isə müxtəlifdir. Demək olar ki, tibbi xidmətlər hər yerdə 

pulludur.  

Bax, elə bu vəziyyətin ağırlığını aradan götürmək üçün Yaradanımız da məzlum xalqın köməyinə yetişib. 

Öz köməyini xalqdan əsirgəməyən, ömrünü-gününü xalqa xidmət eləməkdə görüb, iftixar hissi duyan, 9 

yaşından qeyri-adi fəaliyyət göstərən bir xanımı xalqın arasına göndərib Yaradanımız. İlahi, sənə inanmayana 

lənət. Böyük Allahımız həmişə, bərkə düşəndə köməyimizə gələn insanları yaratmaqla dadımıza çatıb. Qaçan 

da Allah deyər, qovan da. Millətin və növbədə duranların Sizə bircə sözü var: Qoy Yaradan dayağınızda 

dursun, Zərifə xanım! 

Söhbət açdığımız Zərifə xanım qeyri-adi vergili, ilahi qüvvəyə malik, fenomen bir insan olmaqla bərabər 

şəfa pərisi kimi də şöhrət qazanmışdır. Öz gözlərinin rentgeni ilə baxıb düzgün diaqnozunu qoyduqdan sonra 

şəfalı əlləri ilə müalicə edir. Lazım gələrsə, məsləhət bilərsə həkimə müraciət etməyi tövsiyə edir. 

Sitatlardan: İçəri yaşlı bir kişi daxil oldu. Zərifə xanım işığı söndürüb qaranlıq otaqda onu öz gözlərinin 

rentgenindən keçirdi. Zərifə xanım diaqnozu zərgər dəqiqliyi ilə xəstyə söyləyirdi: «Böyrəklərinizdə daş 

görürəm». Kişinin gözlərində ümid qığılcımı parıldadı. O, bu Allah vergili xanımın əlini öpüb «Allah sənə 

cansağlığı versin!» deyərək otağı tərk etdi. 

Yaranmış bütün insanların Allaha inamı, onun həyatını, dünyaya baxışını və təmizliyini əks etdirir. İnam 

qaranlıq yollara işıq, çətin yollara rahatlıq bəxş edir. İnsan beyninin və elmin gücü çatmayan kəşf olunmamış 

bir çox qeyri-adi hadisələrə biz möcüzə kimi baxırıq. Elə bu möcüzələrə tapınıb şəfa tapmaq üçün xalqa 

yardımçı olan Zərifə xanımın qapısında növbəyə dururlar. Özünün çarəsiz dərdinin əlacını tapana qədər 

narahatlıq keçirənlər onun qəbulundan çıxıb «Şükür Allaha!» deyə-deyə geri dönürlər. 

Zərifə xanımı durduğu yerdə şəfa mələyi adlandırmayıblar. Bir də Zərifə xanım ağır seyid-peyğəmbər 

nəslindən olub, zərif, vergili bir adamdır. Axı ona Allah tərəfindən verilən hökm tək özü üçün verilməyib, 

xalqa xidmət etmək, xalqın dərdinə yaramaq, kimisə həyata qaytarmaq, anaları sevindirmək, ailələrə gülüş 

bəxş etmək, övladların atalı-analı böyüməsi üçün əlindən gələni eləmək üçün verilib. Bu da Zərifə xanımın 

həyat amalı, gündəlik işidir. O, gecə yatanda da, gündüz xəstə qəbul edəndə də öz millətinə, öz dövlətinə, 

səngərdə keşik çəkən oğullara dualar edir. Allahın ona bəxş etdiyi rüsxətindən hamıya çəkinmədən, 

əliaçıqlıqla, ürəkdolusu paylayır, şəfa verir. Bu millətin övladı harda olursa-olsun ünvanı — Azərbaycan, dini 

— İslam, dili isə ana dilidir. Onu hər kim rentgen-qadın, şəfa məlakəsi adlandırıbsa, düz edib. 
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Nar ağacının müqəddəsliyi barədə mən böyüklərimdən çox şey eşitmişəm. Onun kəsilməsinin günah 

sayıldığını bilmirdim. Onu dəqiq  bilirdim ki, nar ağacının dibinə natəmiz su atmazlar,  çiçəyini qoparmazlar.  

Ağacın dibinə düşən güllərini ayaq altına salıb tapdamazlar. 

Nar ağacı ilə başlanan bir yazıdan:    

Dağda-daşda da bitir nar ağacı, şaxtaya, soyuğa dözə-dözə, Möhtəşəm Hacı Qaraman ziyarətgahına 

gedəndə o vaxt mənim uşaq dünyamda nar ağacları qədimdən üzü bəri qırıla-qırıla, əzilə-əzilə dözüb çoxalan, 

ilahiyə daha yaxın olan, möcüzə qədər  cazibədar bir nəsil, şəcərə simvolu kimi böyüyüb çiçəklənmişdir. 

Nar ağacını sevməyən, onun çiçəyinin yaraşığına vurulmayan adam təsəvvür edə bilmədim yer üzündə. O 

illər qış çox sərt gəlmişdi.  

Nar ağacları qurumuşdu kəndimizdə. Mən qurumuş nar ağaclarının yazağzı kökündən pöhrələndiyini 

görəndə dünyalar qədər sevinmişdim. Sonralar qeyri-adi adamlarla maraqlandığımdan xəsisliklə də olsa bu 

mövzuda az-çox yazılar yazmışam… 

Yazının əsas məğzi Zərifə xanımın daxili dünyasını açıqlamaq, onun qeyri-adiliyindən oxucuları hali 

etmək idi. 

… Zərifə xanımın qəbulunda olanda nurlu siması olan bir müsəlman qadını ilə rastlaşanda adam 

sevinməyə bilmir. Bəlkə də bu sevinclə bağlı mən ruhən çox sakit idim. Bəlkə də elə uşaq vaxtı ölmüş uşağını 

Hacı Qaraman ocağına ziyarətə aparan qadının təəccüblü baxışları altında keçirdiyim halı yenidən keçirirdim. 

O vaxt mənə elə gəlirdi ki, hansısa seldən-sudan keçməliyəm və qəbir daşları insan əlləri kimi üzü göylərə 

açılıb məni göy üzünə qaldırır. 

Ağbirçək bir ananın o zamanlar dediyi sözlər yadıma düşdü. Nar ağacını kəsməzlər, oğul, nar ağaclarına əl 

qaldıranlar özlərinə əl qaldırır… 

Zərifə xanımın yanına gələnlər çox şeyi öz gözləri ilə görürlər. Əgər Zərifə xanımın «yadigar» saxladığı 

bir topa eynəyi görməsəydim mən bu qənaətə necə gələ bilərdim. Bu eynəklərin yiyələri doğrudan da şəfa 

tapmasaydılar, eynəyi burada necə qoyub gedə bilərdilər?! 

Elmə, təbabətə hələ gizli qalan bir çox amillər Zərifə xanımın qeyri-adi möcüzəsi qarşısında aciz qaldığı 

bir daha sübut olundu. 

Allahın rüsxətilə insanlara təmənnasız şəfa verən Zərifə xanım imkansız, kasıb təbəqə üçün hələ çox lazım 

olacaq. Kasıb-dövlətli, milyonçu-dilənçi təbəqəsinə bölünmüş bir dünyada çoxunun həmdəmi təkcə Zərifə 

xanımdır. Bunu danmaq olmaz. 

Rentgen-qadın Zərifə xanımın qeyri-adi qabiliyyətindən bir çox mətbuat səhifələrində açıqlamalar 

verilmişdir. Zərifə xanım Almaniya Respublikasına getmiş və orada alman millətinə xidmət etmək üçün iki 

imtahan vermişdir. Almaniyada Zərifə xanıma işləmək üçün bütün şərait yaradılmışdır. Ona cangüdən 

verilmiş, vəkil tutulmuş, eyni zamanda işləmək üçün bütün şərait yaradılmışdır. Müəyyən müddətlərdə Zərifə 

xanım Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İran İslam Respublikasında, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və başqa 

dövlətlərdə də xəstələr qəbul etmişdir. 

İndi isə «Frau-rentgen» fenomeni Bakıda, öz doğma şəhərində yaşayır və işləyir. Ona hər cür imkan 

yaradılmışdır. Öz doğma vətəninə dönən həmyerlimiz özünəməxsus ilahi vergisi ilə bütün xəstəlikləri 

dərmansız müalicə edir.  

Uzun müddət övlad üzünə həsrət qalan gəlinləri özünün qeyri-adi metodları  ilə rentgen edib, müalicə 

etdikdən sonra həmin gəlinlər ana olmuşlar. 

Zərifə xanımın qəbuluna bu qeyri-adi, ilahi qüvvə sahibini öz gözləri ilə görmək, xəstələrdən, müalicə 

olunanlardan nəsə eşitmək üçün gələnlər də olur. Bəzən inamı olmadan gəlsə də, maraq onu çəkib kətirsə də, 

öz gözləri ilə gördüklərinə tam inanıb geri dönür. 

Qoy Yaradanımız heç kimi xəstəliklə sınamasın! Əgər, Allah eləməmiş xəstələnsəniz də, Zərifə xanımın 

Tanrı vergili əllərinin şəfasına güvənin, onun bəhrəsini siz də öz gözlərinizlə görəcəksiniz.  

Görəsən hər yerdə öz qiymətini alan, zərif, anlamlı, insanlara yanımcıl olan millətimiz kimi həssas bir 

millət varmı? 

Zərifə xanım daim narahat bir insandır. O, həm qayğıkeş ana, həm də zərif bir həyat yoldaşıdır. İnsanlara 

göstərdiyi təmənnasız xidmətə görə Zərifə xanım bir neçə təşkilatın diqqətini cəlb edib. Müvafiq təşəkkür və 

diplomalara layiq görül-müşdür. 

Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına 

«Xeyriyyəçilik və yardıma görə» fəxri diplomuna layiq görülmüşdür. 
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Onun fövqəladə qabiliyyət sahibi olması barədə Amerikada, o cümlədən respublikamızda kitablar yazılıb. 

Xarici ölkələrdən Türkiyə və Rumıniyada onun adına trikotac məhsulları buraxılmış, nəfis və cəlbedici 

tərtibatla  təqvimlər hazırlanmışdır. 

Uşaq vaxtdan bu günədək onun gözlərinə verilən nur və əllərinə verilən ilahi qüvvə ilə xalqa tibb sahəsində 

kömək eləyir Zərifə xanım. Ona pənah gətirən xəstələrin diaqnozunu təyin etdikdən sonra, bir neçə xəstəliyi 

olarsa, onların müalicəsini növbə ilə aparır. Biri sağaldıqdan sonra, ikincisinin müalicəsinə başlayır. Qəbula 

gələn insanın inancı olanda isə dərdi bütünlüklə qeyb olur. 

Zərifə xanımdan eşitdiklərim: 

… Mən heç kimi narahat eləmir və heç kimdən heç nə istəmirəm. İndiyə qədər yanıma gələn insanlar 

ancaq xeyir tapıblar Mənim etdiyim müalicənin xeyirsiz olmasına dair bir dənə də olsun fakt yoxdur. Heç kim 

yanımdan ümidsiz qayıtmayıb.  İstanbulda olarkən mənə orada qalıb işləməyi təklif etdilər. Lazım olan hər 

bir şeylə təmin edəcəklərinə söz vermişdilər. Mən razı olmadım. Mən bu torpaqdan ayrı yerdə yaşaya 

bilmirəm. Allah-təala məni öz xalqımın dərdinə çarə tapmaq, köməyinə yetişmək üçün göndərib dünyaya. 

Mən qüvvəmin hamısını öz xalqıma sərf etmək istəyirəm. Xarici ölkələrin mənə olan münasibəti müqabilində 

özümüzünkülərin davranışı məni təəccübləndirir. Normal fəaliyyət göstərməyim üçün isə təkcə özüm şərait 

yaratmışam… 

Müalicə olunub sağalmış xəstələrin söylədiklərindən: 

… Onun möcüzələrinin şahidi çoxları olub. Bir dəfə Zərifə xanım xeyli adamın yanında qeybə çəkilib. 

Bunu seyr edənlər arasında Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun dosenti Yaşar Hüseynov, Azərbaycan 

Dövlət Tibb Universitetinin dosenti Məfkurə Hüseynova da olub. Ətrafdakıları heyrətə gətirən daha bir 

möcüzə isə Nardaran pirində baş verib. İçəridən çıxarkən o, yüzlərlə adamın gözü qarşısında əllərini göyə 

qaldırıb. Və qeybdən onun əlinə su tökülüb. Təəccüb dolu baxışlar onun bu su ilə üzünü yumasını seyr edib. 

Xanlar rayonunun Mollacəlilli kəndindəki hadisə barəsindəki söz-söhbət isə bütün rayona yayılmışdır. 

Qeyd edək ki, Zərifə xanımın ocağı bu     kənddədir. Çoxları bunu öz gözlərilə görməsəydilər, bəlkə də 

inanmazdılar. Maşın nə az, nə çox, düz 20 kilometr yanacaqsız hərəkət etmişdir. Bir dəfə isə əlini yumaq 

istədiyi soyuq su ovcunda qaynamışdır. 

Bir nəfər isə Zərifə xanımın qeyri-adi, ilahi qüvvəsilə nicat tapmış və onun müalicəsinin səmərəsindən 

ürəkdolusu danışırdı. 

…Qızın başının dərisi demək olar ki, tamam yanmışdı. Başının sümükləri ağarırdı. Son ümid yeri bilib 

Zərifə xanımın yanına gətirmişdilər. Bir qayda olaraq üzünü qara rəngli tül niqabla örtmüş Zərifə xanım əlini 

qızın başına qoydu. Əlini götürdükdən sonra barmaqlarının izi qızın başında həkk olunur. İkinci seansda 

inanmaq çətin olsa da, başının dərisi bərpa olunur, yaralar sağalır. Və az sonra başa tük gəlir. Düz üç rəngdə 

— şabalıdı, qızın öz saçının əvvəlki rəngi, qara və qırmızı rəngli tüklər isə Zərifə xanımın barmaqlarının və 

ovcunun dəydiyi yerlərdən çıxmağa başlayır. Vaxtı ilə həyatını bitmiş hesab edən Yazgül indi ailə qurub, iki 

övlad anasıdır. Bu gününə, xoşbəxt ailəsinə görə ona ikinci həyat bəxş etmiş Zərifə xanıma öz dərin 

minnətdarlığını bildirir. 

…»Zərifə xanım mənim xilaskarımdır» — deyən Bakı şəhər sakini Kəmalə Fazil qızı Məmmədovadır. 

Tibbi aparatlar onun böyrəyində çürümə getdi- yini deyəndə ömrünün sonu çatdığını düşünmüş və çox böyük 

sarsıntı keçirmişdir. O, Moskva şəhərinə müalicə olunmaq üçün yollanır. Buranın müalicəsi isə Kəmalə 

xanımı lap mat qoyur. Diaqnoz gös-tərir ki, onun heç sol böyrəyi yoxdur, yerində kista əmələ gəlmişdir. 

Təcili cərrahiyyə əməliyyatı haqqında tövsiyələr verirlər. Allahın nəzəri adamın üstündə olanda dar günündə 

köməyinə çatır. Kəmalə xanımın bətnində demə 5 aylıq körpə yardımçısı varmış. Elə bu aralarda o, Zərifə 

xanımın möcüzələrini eşidir. Qorxa-qorxa onun yanına gəlir. Zərifə xanımın müalicəsi isə ona əvəzolunmaz 

sevinc bəxş edir. Məlum olur ki, hər iki böyrək normal olaraq öz işini görür.  Sol tərəfdən qabırğanın altında 

suluq əmələ gəldiyini, bir də duz yığıldığını söyləyir. Bu qadın  əməliyyatdan xilas olur. Zərifə xanımın 

müalicəsini üç seans qəbul edəndən sonra bütün ağrılardan xilas olur. Bədənindən duz xaric olunduqca 

ağrıları da yox olur. Əvvəlki xoşbəxtliyi bərpa olunub, ruh düşgünlüyünü qovub kənarlaşdırır. Elə Zərifə 

xanımın bu qeyri-adi möcüzəsinə görə də Allahından razı qalıb, ona uzun ömür, cansağlığı arzulayır. 

… Gəncədə yaşayan Gülnaz xanım Qocayevanın beş yaşlı qızı Şəhla qəflətən kar və lal olur. Körpənin 

eşitmə və nitq qabiliyyətini bərpa etmək üçün düz 10 yaşına kimi dəfələrlə Bakıya, Moskvaya müalicəyə 

aparırlar. Heç bir dəyişiklik olmadığını görən ana özünü bədbəxtin bədbəxti hesab edir. Bir gün Zərifə 

xanımın möcüzəli müalicə üsullarını eşidir. Ünvanı öyrənib onun qəbuluna gəlirlər. Evində qalıb ondan 

imdad istəyir. 
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Zərifə xanım uşağı müalicə edib evlərinə yola salır. Qəflətən telefon zəng çalanda qızı eşidib dəstəyi 

qaldırır və nitqi də bərpa olunur. İndi ananın sevincini təsəvvür edin. 

Təmənnasız xidmətinə görə Gülnaz xanım «İlahi qüvvəyə malik, seyid Zərifə xanıma ömrümün axırınadək 

borcluyam», — deyir. 

Gördüklərim: 

Zərifə xanım gördüyü savab işləri heç zaman reklam elətdirmək istəmir. Öz dilinə də gətirmir, deyir: 

«Allahım görür, bilir, bu da mənim bəsimdir  Yaradanım bu qabiliyyəti mənə ona görə verib ki, əlacsız, dərdli 

insanlara  kömək olum, dadlarına yetişim». Qeyri-adi qabiliyyət yiyəsi, möcüzəli bir insan olan Zərifə 

xanımın qəbulu zamanı gözləmə otağında oturan ahıl adamlar da, cavan gəlinlər də, qucağında xəstə uşaq 

tutmuş məzlum baxışlı analar da ümidlə buraya pənah gətirmişdilər. 

Bir ana 20 yaşında oğlunun ürək ağrılarından, yol gedəndə sərxoş adam kimi müvazinətini itirmə- yindən 

yana-yana danışdı. 

Mən oğlana zarafatla dedim: 

— Oğlum, bəlkə anana demirsən, mənə de. Ürəyində gizli saxladığın, heç kimə deyə bilmədiyin bir sözün 

var? 

— Nə sözüm ola bilər ki? — dedi. 

— Niyə,cavan, gözəl-göyçək oğlansan. Bəlkə bir qızı sevirsən, deyə bilmirsən? 

— Əşi, təki elə olaydı. Anama o dəqiqə deyərəm. Anam mənim üçün öz canından da keçər. Ürəyimdə 

anamdan gizli bircə dərdim var. Birdən mənə bir şey olar, anam tək qalar. Həm Vətənsiz, həm evsiz, həm 

də… Axı biz qaçqınıq… 

Mən bu ana-balanı izlədim. Son görüşümdə həm ananın çöhrəsindəki nigarançılıq, həm də oğlanın 

ümidsizliyi yox olmuşdu. Bunun üçün ana-bala ilahi qüvvəli Zərifə xanımın əllərini öpüb, öz 

minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

Əhalinin maddi vəziyyəti çətinləşən kimi falçıların, cadugərlərin yoluna yaşıl işıq yanır. Fırıldaqçılar bu 

yoldan sui-istifadə edib, məzlum xalqın əlində olan qəpik-quruşu da əllərindən almağa imkan tapırlar. Onların 

xalqa heç bir xeyir vermədikləri bir yana, sadəcə olaraq öz niyyətlərinə nail olub pul qazana bilirlər. 

Xalqın güzaranının aşağı olduğu bir vaxtda milləti soymaq yox, ona kömək etmək lazımdır. 

Zərifə xanım neçə-neçə əlilə, şikəstə kömək edib. Çəliklə  gələnlər müalicə olunduqdan sonra çəliklərini 

atıb gediblər. Zəif görənlərə həyat işığı bəxş etdikdən sonra eynəklərini birdəfəlik Zərifə xanımın yanında 

yadigar qoyublar. 

Məcburi qaçqın, köçkün və şəhid ailəsinə kömək etmək hamının borcudur. 

Zərifə xanım Allah vergili, gözləri    rentgen şüalı, əlləri şəfalı seyid nəslidir. 

Belə şəfalı insanın dövlət qayğısı olsa əhaliyə tibbi xidmət xeyli yaxşılaşar. 

Qoy öz millətimiz Zərifə xanımın təmənnasız köməyindən sevinsin və bəhrələnsin. Xalqına, millətinə 

yarayanda, onların yaralı yerinə məlhəm qo-yanda ilahi vergili Zərifə xanım da özünü çox yaxşı hiss edir. Axı 

onun bir arzusu, bir amalı var — millətinə, xalqına xidmət etmək. 

Tutduğun müqəddəs yol Allah yoludur, Zərifə xanım! Qoy Allah da Sizə dayaq dursun. Şəfalı əlləriniz, 

şüalı gözləriniz, müqəddəs seyid cəddiniz millətin arxası, dayaq nöqtəsidir. 

Möcüzə nədir? Bu suala cürbəcür cavablar vermək olar. Bu cavabların bəzisi düz olar, bəzisi isə bənzətmə. 

Lap dəqiq öyrənmək və gözlə görmək istəsəniz, bu mümkündür. Əlbəttə, heç bir tibbi təhsili olmayan bir 

fenomen insanın bütün xəstəlikləri müalicə etməsi, heç bir dərman preparatlarından istifadə etməməsi 

doğrudan da möcüzədir. Elə isə buyurun, gəlin. Zərifə xanım sizi heyrətləndirən müalicə metodlarını, ilahi 

tərəfindən ona bəxş edilən qüvvəni, gözlərinin rentgen şüasını sizə göstərə bilər. Və bu möcüzəni görüb öz 

gözlərinizin şahidi olacaqsınız  ki, o xanım heç bir tibbi aparatlardan istifadə etmədən müəyyən məsafədən 

qaranlıq şəraitdə fantastik formada qeyri-adi dəqiqliklə diaqnoz təyin edir. 

…Qalina xanım fibroma, yəni uşaqlıqda şiş əmələ gəlməsi xəstəliyindən çox əziyyət çəkirdi. Həkimlər ona 

bu xəstəlikdən azad olmaq üçün mütləq uşaqlığın cərrahi yolla çıxarılmasını məsləhət görmüşdü. Zərifə 

xanım da həmin diaqnozu təsdiqləmiş və təcili müalicəyə də başlamışdı. İki seans müalicə qəbul edəndən 

sonra Qalina xanımın orqanındakı şişlər kiçilmiş, 10 seansdan sonra isə yox dərəcəsinə çatmışdır. Xəstə qadın 

Zərifə xanımın şəfalı əllərindən öpüb: «Sən mənim ömrümün xilaskarısan», — demişdi. 

Müalicə zamanı Zərifə xanım dərman ləvazimatlarına yox, ilahi tərəfdən verilən qüvvəyə arxalanır. 

Son zamanlar Zərifə xanımın əlindən minlərlə xəstə şəfa tapıb. Qoy Ulu Tanrı onu qorusun! Çünki o da bu 

millətin ağrı-acısı ilə yaşayır. Zərifə xanım, siz xalqımızın ümid yeri, güvənc dayağısınız! 

Tanrı dərgahından güc alıb şölə saçan çırağınız isə hələ çox xeyirxahlıq edəcək. Allah əmanətində olun! 
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Xeyirxahlıq isə nə kasıba, nə dövlətliyə baxmır. Hərə imkanı daxilində xeyirxahlıq edə bilər. Dünya Allah-

Taalanın tarlasıdır, nə əksən  onu da biçərsən. Zərifə xanımın əkdiyini təkcə özü yox, bütün millət biçir. Onun 

özü də nəslinin bir zamanlar dünya üzünə səpdiyini bu gün biçir. Bu gün o da cəddi-əqrəbasının ömür  

payından bəhrələnib, insanlara dayaq durmağı, dar günündə karına gəlməyi özünün müqəddəs borcu, Allah 

qarşısında ən böyük itaəti hesab edir. 

Bu eşitdiklərim və gördüklərim əfsanədir, yoxsa həqiqət?! 

Tibb elminin hər cür aparatının dəqiq diaqnoz qoya bilmədiyi xəstəliklərə bir dəfə gözlə baxıb diaqnoz 

qoymaq, hər bir xəstəliyin tez bir zamanda müalicə olunması yəqin ki, əfsanə olar. Çünki həqiqətə oxşamayan 

məqamlardır bunlar. Adamın şübhələri inanmağa macal vermir. 

Dünya işığına həsrət qalan gözlərə nur bəxş eləmək, top atılsa da tükü ürpənməyən adamın eşitmə 

qabiliyyətini bərpa etmək, daxili orqanlarda olan şişlərin ilkin formasını yerli-dibli yox etmək,  sınmış 

sümükləri əvvəlki vəziyyətinə salmaq, yanmış başın dərisini bərpa etmək, hələ     üçrəngli tük gətirmək, uzun 

müddət körpə səsinə həsrət qalan ailələrə körpə bəxş etmək necə?! Bunlara inanmamaq olarmı?! 

Bu işdə konkret cavab ancaq gözlə görməkdir. Gəlin və öz gözlərinizlə görün ki, qeyri-adi gücə malik 

Zərifə xanımın  yanına kimlər gəlir, necə gedir. Bu xanım bütün ümidsizlərin ümid yeri, pənah yeridir. Bura 

millətindən asılı olmayaraq bütün insanların səcdəgahıdır. Və heç kim buradan naümid qayıtmır. Ona şəfa 

rüsxəti ulu Tanrı tərəfindən letargiya yuxusunda verilib. 

Zərifə xanım müayinəsinə göz-gözü görməyən qaranlıq otaqda başlayır. Rentgen şüasından güclü gözləri 

ilə xəstənin daxilini görür.  Müalicəsi isə lap az vaxt aparır.  

Zərifə xanımın müalicə zamanı insanlara tövsiyəsi:  — Qəbula təmiz və pak halda, bəzəksiz, boyaqsız 

gəlmək lazımdır.  Müalicə müddətində islamda haram buyrulan təamlardan istifadə etmək olmaz! 

Dərmansız aparılan müalicələrdə Zərifə xanımın əlləri, baxışı və nəfəsi kömək edir. Onun qapısını ümidlə 

açanlar sevinclə qayıdır. 

Müalicə olunan xəstəliklərin siyahısı ayrıca olaraq kitabda öz əksini tapmışdır. Lap üzünüzdə olan xırda 

sızaqlardan tutmuş, bədəninizdə — daxildə və xaricdə olan şişlərə qədər Zərifə xanıma, bu müqəddəs qadına 

üz tuta bilərsiniz. Siz ümidlə açdığınız bu qapıdan nicat yolu tapacaqsınız. 

…Ağdam rayonundan gəlmiş 64 yaşlı Hacı İbrahimov da dəhşətli mədə ağrısından burada, bu ilahi vergili 

insanın əli ilə xilas oldu. 

 
BOŞ 
 
 
36 yaşlı Sevda xanım Cəfərova da böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.  

Sona xanım Məmmədova da öz dəhşətli narahat günlərini Zərifə xanımın qaranlıq otağında müalicə 

götürdükdən sonra şəfa tapmışdır. 

Zərifə xanım Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin üzvü, «XX əsrin fəxri ziyalısı» diplomuna layiq 

görülmüşdür. 

Doğma respublikada Zərifə xanımın xalqa payladığı, dəyərinin qiyməti bilinməyən şəfaların la-yiqli 

qiyməti verilmədiyi üçün, o özünə layiq adını tarixdə qeydiyyata salmaq üçün bir müddət öz möcüzələrini 

xarici ölkələrdə göstərərək bir çox dünya əhəmiyyətli diplom və sənədlər əldə etmişdir. 

Dünyanın çox yerində daxili görmə qabiliyyəti ilə tanınan Zərifə xanım ilahi vergili, xeyirxah VII 

imamımız İmam Museyi Kazım (s) nəslinin davamçısıdır. Onun bir neçə xəstəliyi elə yerindəcə sağaltması 

haqqında oxuyanda düşünürsən ki, bu həqiqətdir, yoxsa əfsanə?! 

Zərifə xanım çarəsiz qalan insanların, imkanı olmayan adamların müalicəsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. 

O, xarici dövlətdə olanda da bir dəqiqə öz Vətənini, doğmalarını unuda bilməmişdir. Telefon bağlantısı vaxtı 

ürək sıxıntısı ilə demişdir: 

— İlk gəlişim zamanı 1941-1945-ci illər müharibəsi zamanı həlak olanların məzarlarını ziyarət etdim. 

Burada iqtisadi durum, yaşayış səviyyəsi çox yaxşı olsa da, Vətənim, mənə pənah gətirib dərdlərinə çarə 

istəyən həmvətənlərim, çadırlarda yaşayan qaçqınlar bir an belə yadımdan çıxmır. Tez-tez xəyalən doğma 

Vətəni, gözlərimdən, əllərimdən şəfa diləyən insanları görürəm. 

Zərifə xanım iki aylığa Vətənə dönüb, bir gün də olsun dincliyinin, sağlamlığının qeydinə qalmamışdır. 

Onu arayıb yanına gələnləri isə gülərüzlə qarşılayıb, dərdlərinə əlac  eləmişdir. 

Zərifə xanım, həmişə səsiniz doğmalar arasından, öz doğma torpağınızdan, öz Vətəninizdən, yurdunuzdan 

gəlsin. 
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Bizim millət torpağa, elə, obaya çox bağlı olur. Ona görə də müvəqqəti olaraq başqa yerdə yaşasa da, 

Vətəninin nə havasını, nə suyunu, nə milli xörəklərini heç nəyə dəyişə bilmir. Zərifə xanım elə ona görə də 

yurd həsrətini, ətri burnundan bir dəqiqə getməyən doğma torpağını, elini, obasını, müqəddəs məzarlığını, 

ilahi qüvvəli ata ocağını unuda bilmir. 

Allah hər bir insana bir ömür payı bəxş etmişdir. O müddəti yaşamaq üçün isə Allahın özü insanların 

dayağında durur. Alın yazısının isə oxunmamış bir hissəsi də qala bilməz. Axı ulularımızın bir müqəddəs 

kəlamı da var, yazıya pozu yoxdur. 

Yaradanımız bizi həmişə pak yaşamağımıza yardımçı kimi Məhəmməd (s) peyğəmbəri və onun vasitəsi ilə 

isə Qurani-Kərim kimi müqəddəs bir kitab göndərmişdir. 

«Allahım, köməyim ol»,— deyib hamı Tanrının böyüklüyünə sığınır. Allah sevgisi qarşısında bütün 

qüvvələr aciz və cılızdır. Allah tərəfindən insan beyninə verilən güclü idrak qarşısında Tanrının yaratdığı 

bəndələrin düzəltdiyi hər bir şey öz dəyərini itirmək məcburiyyətində qalır. 

Bəli, Zərifə xanım bu gün təbabətdə yaranmış bütün texniki və elmi sahələrin zirvəsinə yüksələrək Allah 

tərəfindən ona verilmiş güclü görmə qabiliyyəti və  şəfaverici qüdrəti ilə ona müraciət edən xəstələri sağalda 

bilir. 

…Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 57, mənzil 7-də yaşayan Səriyyə xanım Əsgərovanın 

söylədiklərindən: 

— Otuz ildir ki, qan təzyiqindən əziyyət çəkib müalicə alıram. Baş ağrılarından bir dəqiqə rahatlığım 

yoxdur. 190/80 təzyiq ilə Zərifə xanımın yanına gəlmişəm. O, dedi ki,təzyiq böyrəklərindəndir. Müalicə 

olunmuşam, indi özümü çox yaxşı hiss edirəm. Allah Zərifə xanımı bu millət üçün qorusun! 

20 yaşında nəvəm ayaq üstə qurumuşdu. Zərifə xanımın yanına gətirdim. Baxan kimi dedi ki, qurdu var. 

Zərifə xanım uşağı müalicə elədi. İndi şükür olsun Allaha hər şey öz axarına düşüb. Onun müalicəsi göz 

qabağındadır. Zərifə xanım bizim ailənin bütün üzvlərini müalicə edib. Mən ömrüm boyu ona duaçıyam. 

Bundan başqa İsmayıllı rayonundan gəlmiş Xoşqədəm Həsənovanı qarın nahiyyəsinə yığılan sudan, 

Dərnəgül qəsəbəsi, G.Kərimov küçəsi 53, mənzil 29-da yaşayan Səfərova Yelena xanımın anasını be-

yindaxili təzyiqdən, 2-ci mikrorayon Cəbiyev küçəsi 7, mənzil 15-də yaşayan İradə xanım Qasımovanı 

böyrəkdə gedən kristallaşmadan, Nəsimi küçəsi 50, mənzil 3-də yaşayan Təbriz Canəliyevanın oğlunu 

zobdan, Ələt qəsəbəsində yaşayan Saməddin Süleymanovu  ən dəhşətli xəstəlik olan  exinokokkdan, Xırdalan 

qəsəbəsindən gəlmiş yazıçı-curnalist Sabir Yaqubovu böyrəkdə olan daşlardan və s. müalicə etmişdir. 

Yaradanımız Zərifə xanıma hər cür duyumu səxavətlə bəxş edib. Uca boyu da, zərif qaməti də, incə səsi 

də, xanımlığı da. Hələ üstəlik insanlara sağlamlıq bəxş etmək üçün, onlara öz ömür payını ağrı-acısız 

yaşamaq üçün ilahi vergi də verib. Deməli Zərifə xanım Allahın çox sevdiyi bəndələrindəndir. Əgər belədirsə, 

bizim onu sevməməyə heç bir ixtiyarımız yoxdur. Bu, bizim əsrin heç vaxt unuda bilməyəcəyi möcüzədir —  

əsrin möcüzəsi. 

Yeddinci imam Museyi Kazım Bağdad şəhərində dəfn olunmuşdur. Onun möhtəşəm sərdabəsinin yanında 

isə fövqəladə istedad sahibi Nəsirəddin Tusi uyuyur. 

Tibb  elminin ən uca zirvələrini fəth edərək  uğurlu tibbi nailiyyətləri ilə bütün dünyaya səs salmış, ABŞ-

nın görkəmli alimlərinin «rentgen-qadın» adlandırdığı həmyerlimiz Zərifə xanım əsrin möcüzəsidir. 

Həyatda çox möcüzələr mövcuddur. Milyon-milyon kilometrlərlə sonsuz ənginliklərə ucalan səma kainatı 

öz tükənməz nuruna qərq edən Günəş, ondan da dəfələrlə böyük səmalarda yerləşən saysız-hesabsız ulduzlar, 

planetlərin sanki idarə olunurmuş kimi öz oxu və Günəşin ətrafında fırlanması möcüzədir. Yer üzündə bütün 

canlıların yaranması və yaşaması, ağacların çiçəklənməsi, yarpaqlaması da,bar verməsi də möcüzədir. Lakin 

gözlərimizin öyrəşdiyi üçün bunlar adi haldır. 

Zərifə xanımın möcüzəsi isə tamamilə qeyri-adi möcüzədir. Qeyri-adi fenomen olan bu xanımın şəfalı 

əllərindən, rentgen gözlərindən çox adamlar şəfa tapıb.  

Zərifə xanımın qeyri-adi görmə qabiliyyətinin sorağı respublikadan kənara da yayılıb. O, hal-hazırda bütün 

xəstəlikləri heç bir tibbi aparat və dərmanlardan istifadə etmədən tam, dəqiq müalicə edir. Zərifə xanım 

ömrünün əsas ilini bu xeyirxah işə sərf edib. Onun ünvanına gələn məktublardan xəstələrin minnətdarlıqla 

dolu həyəcanları açıq-aydın duyulur. Çox qəribədir ki, Zərifə xanımın müalicəsinə ehtiyacı olub, onun yanına 

gələn, ona pənah gətirənlərin əksəriyyəti həkimlərdir. 

Azərbaycanın və xarici dövlətlərin mətbuatında Zərifə xanımın adına yazılmış çoxsaylı minnətdarlıq 

yazıları dərc olunmuşdur. Məktublardan birini Bakı qız-peşə litseyinin müəlliməsi Dilbər xanım Əliyeva 

yazmışdır. Bütün minnətdarlıq məktubları demək olar ki, eyni mahiyyət kəsb edir. Bütün xəstələr Zərifə 

xanımın müalicəsindən şəfa tapdıqdan  sonra öz ürək sözlərini qələmə alırlar. 
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Dilbər xanımın məktubundan bir hissəsini sizlərə də təqdim edirəm: «Ömrümün ən ağrılı gününü 

yaşayıram. Nə sirri-xudadırsa bəşər övladı onu dünyaya gətirən anaya özünü daha çox borclu sayır. İnsan öz 

övladlıq borcunu yerinə yetirə bilər, ancaq analıq haqqını qaytara bilməz. Üç ildir ki, anam dünyasını dəyişib. 

Mənim narahat günlərimdə anam qədər əziz olan, şəfa pərisi Zərifə xanım Mayılova ilə tanış oldum. 

Tanışlığımız isə mənim gündən-günə şiddətlənən xəstəliyimlə əlaqədar oldu. Novruz bayramı ərəfəsində 

belimdən və sol ayağımdan tutan kəskin ağrılar məni addım atmağa belə imkan vermədi. 

Tanışlarımdan biri Zərifə xanıma müraciət etməyi məsləhət bildi. Mən qəbula getdim. Rentgen 

əməliyyatından sonra müalicə seansı başladı. 10 gün fasilə ilə davam edən 5 seansdan sonra tam sağaldım. 

İndi nə belimdə, nə də ayağımda zərrə qədər də olsa ağrı hiss etmirəm. 

Deməyə borc bilirəm ki, maddi imkansızlığımdan həkimə gedə bilmirdim. Bu şəfalı əllər sahibi məni 

təmənnasız müalicə etdi. Bu siyahıda isə mən nə birinci, nə də sonuncuyam. Anam kimi ağrılarımı özününkü 

hesab edib,  onun müalicəsi üçün səhəri dirigözlü açan Zərifə xanıma minnətdaram. Və üzümü əlaqədar 

təşkilatlara tutub xahiş edirəm ki, Zərifə Mayılovaya şərait yaradın, köməklik göstərin. Onun özünə görə yox, 

müalicə etdiyi xəstələrin sağlamlığı naminə. Qoy onun təmənnasız və qeyri-adi müalicələrindən millətimiz, 

xalqımız faydalana bilsin». 

«Rentgen-qadın» müqəddəs bir nəsildəndir. Düzdür onun Vətəni Azərbaycandır. Özü də əsir düşmüş 

torpaqlarımızdan biri olan Kəlbəcərdə dünyaya göz açıb, boya-başa da o dağlar qoynunda çatıb. Ailə qurub, 

Gəncəyə gəlin köçüb, sonra Bakıya gəlib, daha sonra isə Almaniyaya… Sonuncuya — Vətəndən uzağa 

getməyə o qədər də meyli olmasa da, başqa yolu yox idi. Çünki Vətənində 27 il idi ki, qeyri-adi qabiliyyətini 

təsdiq edə bilmirdi. 

Daha dəqiq desək, praktikada uzun illərdən bəri təsdiq olunmuş qabiliyyəti, istedadı rəsmiləşdirmək üçün 

külli miqdarda rüşvət tələb olunurdu. Halallıqla qazanılanı belə yerlərə xərcləmək isə ən azı günahdır. Özü də 

seyid, imam nəslindən olan adam üçün. 

Bu ilahi qüvvəli insanın qeyri-adi duyum qabiliyyəti vardır. 3-4-cü sinif təhsili olan bu uşaq Qurani-Kərimi 

əzbərdən oxumağa başlayıb. O, 9 yaşına qədər də qəribəliklərlə dolu olmuşdur. 

Zərifə xanımın dediklərindən: 

Mənim 9 yaşım olanda  əvvəl 12 günlük, sonra 18 günlük letargiya yuxusuna getmişəm. Anamın dedi-yinə 

görə ac-susuz, xoş bir təbəssümlə yatırmışam. Ayılanda çox zəifləmiş, hədsiz dərəcədə arıqlamışam. Demə bu 

halımı görən ağsaqqallar sonra təntiməmək üçün qapının ağzında mağar qurublar. 

Letargiya yuxusundan ayıldıqdan sonra məndə qeyri-adi daxili görmə qabiliyyəti yarandı. Xüsusi dərs 

keçməsəm də Quranı əzbər oxumağa başladım. Doqquz yaşıma qədər də qəribə hadisələr olub. 

Məsələn,beşinci mərtəbədən yerə düşsəm də heç bir xəsarət almamışam. Həmişə babamın ocağındakı 

ilanlarla oynayıb onları oxşayardım. Özümdə xüsusi güc-qüvvə hiss etmişəm. 

İki il əvvəl Hikmət Çətinin qardaşı Məmməd Tağının ayağını qanqrenadan qurtarmışam. Onda mənə 

Türkiyədə qalıb işləməyi təklif etdilər. 

Məşhəddən İmam Rza (ə) nəslinin nümayəndəsi kimi təklif aldım, razılaşmadım. Vətənimi hər yerdən üstün 

bilirəm. Ölkəmiz üçün belə çətin,  ağır dövrlərdə xalqın ağrı-acısını qismən azalda bilirəmsə, demək mən də 

hardasa, nə iləsə ona xidmət etmiş oluram. Zəhmətim üçün veriləni də imkansızlar, kimsəsizlər, qocalar və 

yetimlərlə bölürəm. Hətta əli sovqatlı səngərlərə — əsgərlərimizin görüşünə gedəndə özümü xoşbəxt hesab 

edirəm». 

Daxili görmə qabiliyyəti ilə yanaşı Zərifə xanım həm də diaqnozu dəqiq təyin edib dərmansız bütün 

xəstəlikləri tez bir zamanda müalicə edir. Onun əllərindən adi adamlardan başqa saysız-hesabsız həkimlər, 

tibb işçiləri də şəfa tapıb. 

Minnətdarlıq məktublarının hamısında Zərifə xanımın müalicə etmə üsulundan ətraflı danışılır. Bəzi 

xəstəliklərdə tibb elminin aciz olduğu halda şəfaverici xanımın möcüzəsindən bəhs edir. Hətta Rumıniyada 

yaşayan bir sənayeçi seyid Zərifə xanımın əlindən şəfa tapandan sonra öz fabrikində istehsal olunan 

məhsullardan birini onun şərəfinə «Zərifə» adlandırıb. 

— Mənim mükafatlarım var. Amma xeyriyyəçilik işlərini nə mükafat, nə təşəkkür almaq üçün etmirəm, — 

dedi Zərifə xanım. Son zamanlar Vətənimdə haqsızlıqlarla rastlaşdım. Səbir kasam doldu, iki övladımı da 

götürüb Almaniyaya getməyə qərar verdim. Ədliyyə Nazirliyində çalışan Arif Rəfi-yev məni yanına dəvət etdi. 

Belə qeyri-adi insanlara bizdə qiymət verilmədiyi üçün çox təəssüfləndi. Sənədlərimin qaydaya salınmasında 

mənə təmənnasız kömək etdi. Mən bu gün də onun və Ramiz müəllimin etdiyi yaxşılığı unuda bilmirəm. 
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Düzdür, Almaniyada da ilk vaxtlar mənə tərəddüdlə yanaşdılar. Axı, heç bir tibbi savadı olmayan, cəmi 3-

cü sinif təhsili olan bir qadının belə möcüzələr yaratdığına kim birdən-birə inanar. Cəmi 15 dəqiqənin içində 

mən onlara bu gün də möcüzənin olduğunu sübut etdim. 

Almaniyada olduğum 7 ay ərzində iki çətin imtahandan çıxmışam, iki aydan sonra isə beynəlxalq dərəcə 

alaraq, sərbəst işlə məşğul olmağıma icazə verdilər. Orada məni tanıyanlar «Frau-rentgen» çağırırdılar. Elə 

çalışacağım şirkət də belə adlanırdı. Artıq işləmək üçün hər cür şərait hazırdır. 

Bircə onu bilirəm ki, dünyanın harasında olsam da, imkanım çatan kimi Vətənə can atacağam. Elə bu dəfə 

olduğu kimi. İki ay Azərbaycanda qaldığım müddətdə mənə ehtiyacı olanları qəbul edəcəyəm, əlimdən gələni 

onlardan əsirgəməyəcəyəm. 

Həyatda ikinci bir bərabəri olmayan Zərifə xanım daxili görmə qabiliyyəti ilə yeganədir. Onun özünə də 

bəlli olmayan hansısa bir dünya ilə təmasda olur. Bu qeyri-adi dünyada gördüklərini həyatdakı aləmi ilə heç 

zaman dəyişə bilmir. Letargiya yuxusuna gedərkən gəzdiyi bu aləm, heç bir maneəsiz ən-ginlikdə  uçurmuş 

kimi rahatlığı nə unuda bilir, nə də yenidən yaşaya bilir. 

Zərifə xanım o aləmdə gördüklərini danışmaq iqtidarında deyil. İşıqlı, nurlu aləmdə gördükləri işıq saçıb,  

bərq vura-vura parıldayan günbəzləri söyləməyə ona icazə verilmir axı. Zərifə xanım o nurlu aləmdən  

qayıtmaq istəməsə də Yaradanımız onu xalq üçün qaytarıb. O, ruhlar dünyasına səyahət etsə də, orada ona 

daimi qalmağa icazə verilməmişdir. 

Qurani-Kərimdə də ruh  haqqında ətraflı danışılır: «Ruh Allahın işlərindəndir», deyəndə bizə tam aydın 

olur ki, bunun sirrini ancaq Allah bilir, bu sirrdir. 

İlahi vergi nuruna bürünən Zərifə xanımın qüdrəti hamını valeh etmişdir. Hardan, nədəndir bu qüdrət ona? 

Bunun elmi şərhi var, bu cür hadisələrin elmi şərhi də Allahın işidir.  

Tibb elminin yüksələn xətti üzrə inkişafı, biologiya və genetika sahəsində qazanılmış nailiyyətlər hələ də 

insan haqqında tamamlanmamış, qane-edici nəticə əldə etməyə imkan vermir. Xəstə insanın yaşamaq istəyi 

nəyin bahasına olursa olsun sağalmaq arzusu təbii bir haldır. Bəs insanı adilikdən aliliyə çatdıran ilahi vergi 

necə? Allahın yaratdığı hər adamda belə yüksək duyum hissi, incə duyğu, intuisiya və cazibə qüvvəsi olurmu? 

Əllərinin ecazkar qüdrəti ilə minlərlə xəstəyə şəfa bəxş edən bu fenomen insan,bütün xəstə ürəklərdə öz 

çırağını mərhəm təbəssümü ilə yandıra bilər. 

Həzrəti Əmir Əli ibn Əbutalıb öz dəyərli kəlamlarına görə Qurani-Kərimdən sonra ikinci kitab hesab 

edilən «Nəhcül Bəlaqə» kitabında sanki bu həqiqətin mükəmməl izahını vermiş və demişdir: 

«İmam əhlinin üzündə təbəssüm, qəlbində hüzn vardır. Onun könlü hər şeydən geniş, nəfsi hər şeydən 

azdır. Təkəbbürə nifrət edən, şöhrətə düşməndir,  qəm-qüssəsi çox, düşüncəsi isə dərindir. Çox zaman susur, 

vaxtı yoxdur. Çox şükür edər, çox səbrlidir. Daim düşüncəlidir, ehtiyacı olanı görərkən öz ehtiyacını belə 

unudur. Xasiyyəti gözəl,  rəftarı xoş və yumşaqdır. Şərəf və din baxımından sərtdir, xasiyyət baxımından 

quldur». 

Bu sətirlərdən boylanan ən gözəl keyfiyyətlərdən biri də kənarda qalmayıb, hamısı loğman Zərifə xanıma 

xas olan xüsusiyyətlərdir. 

«Allahın elə bəndələri vardır ki, Allah onları bəndələrinə xidmət etmək üçün yaratmış və onların 

faydalanması ilə nemətləndirmişdir». 

Zərifə xanım da bu kəlamların ilahi nurundan ona bəxş olunan nemətlərlə öz xəstələrinə şəfa verir. 

İsmət və həya təcəssümü kimi bütün pak əməlli insanların sevdiyi Zərifə xanımın möcüzələrinin başqa cür 

izahı ola bilməz. İnsan öz elmi ilə, bacarığı ilə çox şeylərə qadirdir. Qurur, yaradır, göylərə, planetlərə nüfuz 

edir. Lakin onun elmi, biliyi hər şeyi izah edə bilmir. 

Zərifə xanıma ilahinin bəxş etdiyi möcüzə, nur dolu gözlərin izahı onun günlərlə yatdığı yuxuda aldığı 

verginin izahedilməz sirrindəndir. 

Zərifə xanımın dünyaya sığmayan bir dərdi vardır, Vətən dərdi. Kəlbəcərin həsrəti ilə ürəyi göynəyən 

Zərifə xanım çox zaman təəssüf hissi ilə düşünür: «Kəlbəcərin sərvətləri düşmən əlindədir. O sərvətlər 

düşmənlərimizə qol-qanad verib onları yaşadır». 

Biz də öz-özlüyümüzdə düşünürük. Nə etməli,  onlara Kəlbəcərin sərvətləri qol-qanad verirsə, bizə də, 

Zərifə xanım, sizin kimi qeyrətli övladı, halal qızı — öz millətinə sağlamlıq bəxş edib yaşadır. Siz özünüz də 

bizim xalqın qiymətli, əvəzsiz bir tapıntısısınız, sərvətisiniz. 

Sizi qoruyub saxlamaq isə imanlı və imkanlı hər bir vətən övladının borcudur. 

Zərifə xanımın şəfalı əllərindən, büllur gözlərindən, ilahi nəfəsindən təskinlik tapan xəstələr də bunu 

arzulayır: Qoy bu xeyirxah insana — Zərifə xanıma dövlət qayğısı göstərsinlər, Azərbaycan millətinin 
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təbəqələrə bölünmüş bu günkü aşağı təbəqəsini də nəzərə alsınlar. Çünki o imkansızların hamısını təmənnasız 

müalicə edir. 

… Son günlər elmlə təbabətin alternativinin meydana gəlməsi artıq heç kimi heyrətləndirmir. Bitki 

müalicəsi, Çin-Tibet üsulu ilə müalicə, qeyri-adi adamların möcüzəsi… Sonuncu barədə müxtəlif fikirlər var. 

Onları yalançı sayanlar, bacarıqlarından sui-istifadə etdiklərinə görə qınayanlar, inanmayanlar və inananlar 

kimi müxtəlif münasibətli adamlar var. Bu xəstə şəhərimizdə, xəstə cəmiyyətimizdə bu cür vergili adamların 

artmasına da biganə qalmaq ən azı insafsızlıq olardı. Əsl vergili adamlarla yanaşı yalançı və ziyankar falçılar, 

yaxud enercisi artıq tükənmiş, amma peşəsindən əl çəkməyən adamlar da var. 

Zərifə xanım Mayılovanın qəbul otağının qarşısındakı  elanda 60-dan çox xəstəyə müalicə elədiyi 

yazılmışdır. 

Divardan bir neçə şəkil asılıb. Sağalmış xəstələrin şəkli və ünvanı,  ayaqlardan açılmış şinalar, bir də on iki 

imamın şəkli. Yuxarıda qapı çərçivəsinin böyrünə isə Zərifə xanımın özünün şəkli vurulmuşdur. 

Nazik, qara örtüklə gizlədilmiş sifəti örtüyün arxasından da xoş ətir saçırdı. Zərifə xanım Kəlbəcər 

rayonunun Kilsə kəndindəki seyid Misginin ocağındandır. Seyidlərin bizə gəlib çatan nümayəndəsi Zərifə 

xanım insan orqanizmindəki daxili orqanları rentgen kimi görür və diaqnozu da bunun köməyilə qoyur. 

Zərifə xanımın dedikləri: 

— Cərrahiyyə əməliyyatından çıxmış adam otağa girəndə onun hansı orqanının kəsildiyini, hətta neçə tikiş 

vurulduğunu o dəqiqə deyə bilərəm. Mən hər şeyi bilirəm, amma elə şeylər var ki, onu deyə bilmərəm. Buna 

icazə verilmir. Sağalda bilməyəcə- yim xəstələri dərhal hiss edirəm. 

Soruşanda ki, Zərifə xanım, bəs o xəstələri niyə müalicə edi bilmirsiniz? 

— Bir şeytanın, bir də Allahın verdiyi dərdlər var. Allahın əmri ilə verilmiş xəstəlikləri müalicə edə 

bilərəm. Amma… 

Bir rus qızının qəzaya düşdükdən sonra sümükləri əyri bitişmişdi. Ayağı 5 sm yerə çatmırdı. Qıza baxdım, 

dedim sağalda bilərəm. Bir neçə gündən sonra yenə gəldi. Dedi ki, iki gün ac qalmışam ki, yanınıza gələndə, 

hətta mədəm də təmiz olsun. Elə bil ilahidən mənə səs gəldi, əlimi qızın ayağına çəkdim. Qəflətən qız atılıb-

düşməyə başladı: «Oy, mama, eto çudo… ya xocu! Posle etoqo vıydu zamuc!» İnanın, mən xəstələri necə 

sağaldıramsa xəbərim olmur. Mən o dəqiqələrdə heç burada olmuram. Mən oraya, mələklərin yanına getmək 

istəyirəm, ora yaxşıdı. 

— İndiyədək mən «vəhy-münzəl» sözünü adamlara başa sala bilmirəm. Hər şey məndən asılı olmayaraq 

baş verir. Hər xəstənin sağalması üçün rüsxət, icazə almalıyam. Sığal çəkməklə, üfürməklə xəstəlikləri yox 

edirəm. Hər şeyi açıb danışa bilmirəm. 

Elmi təbabət də insanları Allahın izni ilə sağaldır. Yer üzündə elə bir adam yoxdur ki, insanın daxili 

orqanlarını görsün. Adını açıqlamaq istəmirəm, bir tanınmış tibb aliminin başçılığı ilə məni komissiyadan 

keçirdilər. Bir neçə tibb  aliminin iştirakı ilə tibbin müxtəlif sahələrinə aid 23 suala cavab verdim. Hər 

cavabdan sonra mənə qiymət verirdilər. Düz 23 dənə beş aldım. 

Zərifə xanım ona münasibətdə bəzi adamların laqeydliyindən, paxıllığından şikayətləndi. 

Soruşanda ki, Zərifə xanım, siz belə adamlara pislik edə bilirsinizmi? O tələsik cavab verdi ki, yox, məndə 

axı şər qüvvə, şər enerci yoxdu. Əksinə, kim hər hansı çətinliyə düşəndə, mənim adımı çağırsa, onun dadına 

yetib, köməyinə çatıram. 

 

Polis mayoru A.Abışovun dediklərindən: 

— Öd kisəmdə daş var idi, böyrəklərimdə duzlaşma gedirdi. Bir neçə seansdan sonra Müdafiə 

Nazirliyinin hospitalında rentgendən keçdim.       Ödümdəki 22 mm-lik daşdan 16 mm qalmışdı. Böyrəklərim 

də, qara ciyərim də yaxşılaşmışdı. Həkim gözlərinə inanmadı. 

İqtisad elmləri namizədi Ə.Rəhimov söylədi: 

— Onikibarmaq bağırsağımdan neçə illərdi ki, əziyyət çəkirdim. Hətta Moskvada da müalicə olunmuşam. 

Xeyri olmadı. Bircə dəfə Zərifə xanımın yanında olmuşam və yaxşılaşmışam.  

… 54 yaşlı Sona Məmmədova belə söhbət elədi: 

— Öz xəstəliyim barədə 18 il əvvəl bilmişəm. Bu şiş idi. Həkimlər o vaxt dedilər ki,  müalicə heç bir 

nəticə verməyəcək, cərrahiyyə əməliyyatı gərəkdir. Lakin mən razılaşmadım. Bir neçə gün bundan əvvəl 

Zərifə xanım haqqında, onun ecazkar gücü haqqında eşitdim. Onun qəbuluna gəldim. 

— İşığı söndür, əlini ağrıyan yerin üstünə qoy, — deyib, Zərifə xanım  işə başladı. — 18 il qabaq 

həkimin qəbulunda olarkən o, sənə şişin hansı ölçüdə olduğunu demişdi? 

— Xeyir. 
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— Yalan deyirsən. Həkim sənə demişdi ki, səndə olan şiş böyükdü. Evə get,sabah gələrsən. 

Ertəsi gün o mənə dedi ki: 

— Mənə rüsxət verilib,səni sağaldacağam.  

Zərifə xanım cəmi üç seans müalicə elədi,  şişin heç izi də qalmadı. Hazırda özümü yaxşı hiss edirəm, 

rahat gəzirəm, əyilə bilirəm. 54 yaşım var, elə bil təzədən doğulmuşam. 

Yuxusuzluq və başgicəllənmədən əziyyət çəkən Sabir Qafarovun dediklərindən: 

— Zərifə xanım haqqında radioda gedən verilişdən eşitdim. Zərifə xanımın qəbuluna qədər uzun müddət 

həkimləri gəzmişəm, onlar mənə dəqiq diaqnoz qoya bilmədilər. Dedilər ki, ciddi heç bir xəstəlik yoxdur. 

Bədənimin sol tərəfi qurumuşdu. Yuxusuzluq və başgicəllənmədən hədsiz əziyyət çəkirdim. Demək olar ki, 

çox çətinliklə tərpənirdim. Zərifə xanım baxıb dedi ki, böyrəklərimdə daş, ayaqlarımda da duz var. O, çiynimi 

ovuşdurdu, bir neçə dəfə yumruqla kürəyimdən vurdu. Cəmi 3 seans keçdim və birinci seansdan sonra ilk 

dəfə sakitcə yuxuya getdim. Zərifə xanım dedi ki, bir aydan sonra tamam sağlam adam olacaqsan. Müalicənin  

haqqı barədə isə heç nə demədi. Ona mane olmasalar o, çox adama kömək edə bilər. 

Zərifə xanımın xəstələrlə necə işləməyi barədə özünün ifadələri: 

— Qəbulu, bütün hisslərim kəskinləşən zaman, müəyyən edilmiş vaxtda aparıram. Mən xəstəyə xəstəliyin 

yaranma tarixini, səbəbini izah edirəm, diaqnoz qoyuram və müalicə edib-etməyəcəyimi bildirirəm. Xəstə 

məni aldatmağa çalışarsa, mən onu heç vaxt qəbul etmirəm. Yanıma gələnin təmiz adam olduğunu, yaxud 

olmadığını hiss edirəm. O, özü və Allahın qarşısında qəlbi təmiz olmalıdı. Bir də ki, mən Allah bəndələrinin 

arasındaheç bir irqi ayrı-seçkilik qoymuram. Çünki müalicəni mən etmirəm, mənə rüsxət verən özü müalicə 

edir. Heç kimdən qiymətli hədiyyə qəbul etmirəm. 

Zərifə xanım respublikamızın aşağı təbəqəsinə, imkansızlara, qaçqınlara-köçkünlərə həmişə öz yardım 

əlini uzadır. Elə bu günlərdə respublika təqaüdçülərindən ötrü 300000 manatlıq ərzaq vermişdir. Kəlbəcər, 

Qubadlı, Zəngilan, Ağdam və başqa rayonlardan olan qaçqın və əsirlərin balalarına bu yaxınlarda 1200000 

manat pul köçürmüşdür. 

Mənim doğma Kəlbəcərim zəbt olunmuşdur, mən də onun sakinlərinə köməklik göstərməyə çalışıram. 

1995-ci ilin may ayının 24-də Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi möcüzə-şəfavericiyə H.Z. Tağıyev 

cənabları adına «Sponsor fəxriyyə» diplomunu təqdim etmişdir. 

Bu il Zərifə xanım 600-dən artıq xəstəyə şəfa verib. Hələ Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında 

zərərçəkənlər də burada müalicə olunub şəfa tapmışdır. 

… Bir neçə aydır ki, ixtisasca göz həkimi olan həyat yoldaşım İzabella xanım  sol böyrəyində peyda olan 

xəstəliyin müalicəsini davam etdirir. Müalicənin nəticəsini yoxlamaq üçün böyrək xəstəlikləri institutundakı 

«USM» aparatlarına müraciət elədik. Aparatın verdiyi məlumat bizi sarsıtdı: «Böyrək çürüyüb». 

Professorların göstərişi ilə  təcili olaraq həmin institutun rentgen aparatında böyrəyin dörd formada şəkli 

çəkildi. Professorlar sağ böyrəyin funksiyasına mənfi təsiri aradan qaldırmaq üçün sol böyrəyin təcili 

kəsilməsi üzərində israr etdilər.  

Dəhşətli vəziyyətdə sarsılmağımıza baxmayaraq səbrlə Bakıda fəaliyyət göstərən digər böyrək xəstəlikləri 

xəstəxanalarına da müraciət etməyi qərara aldıq. Bu məqsədlə də bu sahə ilə ciddi məşğul olan 6 tibb 

xəstəxanasına müraciət etdik. Dəfələrlə rentgen şəkilləri çəkildi. Çünki uroloq-həkimlər təkcə öz 

xəstəxanalarının rentgen aparatına inandıqlarını söyləyirdilər. 

Müraciət etdiyimiz xəstəxanaların sayı çox olsa da, uroloqların rəyi bir idi: «Sol böyrək təcili 

kəsilməlidir».  Ona görə ki, öz fuknksiyasını tamamilə itirmiş, yəni çürümüş sol böyrək orqanizmdə qalarsa, 

sağ böyrəyin funksiyasına mənfi təsiri gücləndirə bilər. 

Sarsıntılar içərisində boğulan ailəmizin iztirablarını anlamaq yəqin ki, müasir dövrümüzün insanlarpına 

çətin olmaz. Bir tərəfdən ailə üzvümüzün bədənindən həyat üçün zəruri olan bir orqan kəsilib atılır. İkinci 

tərəfdən… Bu tərəfi lap dəhşətlidir… 

Bu tərəf bu günün eybəcər həyat tərzinin sağlam mühitə və insan amilinə vurduğu rəzalət zərbəsinin acı 

dəhşətidir. Həyatını, millətinin fəlsəfi, milli, siyasi şüurunun inkişafına həsr etmiş,  şərəfli həyat yolu keçmiş, 

bu gün isə bir neçə min manatla yaşamağa məhkum edilmiş namuslu alimdən həyat yoldaşının cərrahiyyə 

əməliyyatı üçün 1000 Amerika dollarından artıq məbləğin tələb olunmasıdır. Bu qəddar  sosial münasibət bu 

günün ictimai faciəsidir. Bu ictimai faciə hər bir namuslu azərbaycanlı ailəsinə müxtəlif yollarla daxil olduğu 

kim, bizim ailəyə də bu yolla daxil oldu. İki illik maaşımı cərrahiyyə əməliyyatına sərf etməli idim. 

Əməliyyatdan sonrakı tibbi-texniki xərclər isə yəqin ki, üçüncü ilimin maaşına başa gələcəkdi. 



 23 

Nə isə… Əzablı fikirlər içərisində qaldığım gecələrin birində həmişə mənə kömək olmuş, dar 

məqamlarımda dualarımı eşitmiş, məni yaradan və yaşadan Allahımdan çətin vəziyyətimdən xilas olmaq üçün 

möcüzə istədim. Qüdrət və əzəmət sahibi məhz, həmin gecənin sabahı öz möcüzəsi ilə məni heyrətdə qoydu. 

Sabah tezdən qəzetdə Zərifə xanım haqqında «Rentgen-qadın» adlı yazını mənə gətirdilər. Dərhal ünvanı 

götürüb Zərifə xanımla  görüşə getdik. 

Cəmi üç dəqiqə içərisində heç bir texniki vasitə olmadan, qaranlıq otaqda ilahi nurla işıqlandırılmış şəfalı 

gözlərilə xəstəmizə baxdı və böyrəyin öz funksiyasını əsla itirmədiyini, böyrəkdə cərrahiyyə əməliyyatına 

ehtiyac olmadığını, üstəlik həkim-uroloqların sağlam hesab etdiyi sağ böyrəyin də müəyyən qədər xəstə 

olduğunu söylədi. Eyni zamanda hər iki böyrəyin müalicəsini öz üzərinə götürən möcüzəli qadın Zərifə xanım 

böyük bir şəfqətlə: «Həkimlər səhv edirlər. Narahat olmağa əsas yoxdur. Hər şey yaxşı qurtaracaq» fikrini 

inamla söylədi. 

Zərifə xanımın möcüzəli müalicəsi heyrətamiz şəkildə uğurla keçdi. Belə ki, xəstəmiz cəmi üç seans qəbul 

etdikdən sonra «USM» aparatına müraciət etdik. Bu zaman möcüzənin şahidi olduq. Funksiyasını itirmiş 

xəstə böyrək artıq sağalmışdır. 

Bundan başqa Zərifə xanımın qəbulunda olan adamların, neçə-neçə ağır xəstələrin gözümüzün 

qabağındaca bir neçə günün içində sağaldığının şahidi olduq. 

Müasir dövrün alimi kimi canlı şahidi olduğum bu qeyri-adi hadisələri dövrümüzün möcüzəsi hesab 

edirəm. Arzu edirəm əziyyət içində boğulan xəstələrimiz Zərifə xanımın möcüzələri sayəsində şəfqət 

tapsınlar. 

Bu sarsıntını keçirən minlərlə insanlardan biridir filosof Osman Əfəndi. 

Yeri-göyü xəlq edən, böyük dünyanı idarə edən ulu Tanrının xalq arasında yaratdığı VII imamımız Museyi 

Kazım Zərifə xanımın ulu babasıdır. Yaxın dövrdə yaşamış həmin nəslin nümayəndələri olan, möcüzələr 

sahibləri böyük nənəsi Seyid Şəmayıl xanım, ağır ocaq sahibi , qeyri-adi insan olan Zərifə xanım hələ 

dünyaya gəlməmişdən çox əvvəl onun haqqında fikir söyləyən, sonradan qeyb olmuş babası Seyid Misgin, 

sevimli, nurlu  anası  Seyid Bilqeyis xanıma da ilahi qeyri-adilik, bəşərin dərk edə bilmədiyi Zərifə xanıma 

daha çox nur bəxş etmişdir. 

Zərifə xanımı tibb elminin əfsanəvi təbibi adlandırsaq yanılmarıq. Müasir dövrdə tibb elminin əlçatmaz 

zirvələrini fəth edən ilahi tərəfindən insan anatomiyasına sahib kəsilmiş, heç bir tibbi aparatdan istifadə 

etmədən dəqiq diaqnoz qoyub müalicə edən, adi insan simasında gördüyümüz Tanrı nişanəsi ilə öz xeyirxah 

əməllərinin bir şaxəsini də xeyriyyəçilik missiyası ilə yerinə yetirir. Zərifə xanım bir çox təşkilatların fəxri 

fərmanlarına və diplomlarına layiq görülmüşdür. Bir çox xarici ölkələrdən gələn adamlar Zərifə xanımın  

ecazkar müalicəsinin şahidi olublar. 

Qoy Azərbaycan övladı Zərifə xanıma öz yurdunda, öz doğmaları ilə yaşayıb xalqa xidmət etməsi üçün 

şərait yaratsınlar. Çünki o, bu günkü vəziyyətdə  imkansız adamlara təmənnasız yardımını əsirgəmir. 

İlahi nurlu gözləri ilə dəqiq diaqnoz qoyub, qaranlıqda insanın daxilini görən Zərifə xanımın haqqında 

respublikamızda saysız-hesabsız sensasiyalı məqalələr dərc olunmuşdur. Müğənni Elxan Tağıyev səsini ona 

yenidən qaytaran Zərifə xanıma minnətdarlıq əlaməti olaraq «Möcüzələr möcüzəsi Zərifə» adlı mahnı albomu 

hazırlamışdır. Zərifə xanım yüksək nitq mədəniyyətinə, nizamlı təfəkkürə malik bir insandır. 

… Zərifə xanımın qəribəliklərini, sirr dolu anlarını müşahidə edən elm və sadə əmək adamlarının 

məktublarından sətirlər: 

…Zərifə xanım nə telepatdır, nə ekstrasens, nə falçıdır, nə də cadugər. O, möcüzəli rentgen qabiliyyəti ilə 

hamını heyrətə salan fenomendir». 

Respublika Ziyalılar Cəmiyyətinin məsul katibi, filosof-publisist Həqiqət xanım Kərimova Zərifə xanımın 

qeyri-adi gücü və görücülük qabiliyyəti haqqında «Maddidən mənəviyə — zülmətdən nura» adlı kitab 

yazmışdır. Zərifə xanıma xas olan xüsusiyyətləri incə təfərrüatına qədər açmaqla oxucuya konkret fikir 

formalaşdırmağa çalışmışdır.  Zərifə xanımın körpələrə sonsuz məhəbbəti, xəyalən uşaqlıq illərinə qayıtması,  

sevinci, kədəri, Vətən həsrəti, səhərə qədər ibadət etdiyi böyük Allahı mədh etməsi müəllif  tərəfindən 

oxucuya real təsvir edilmişdir. 

«Ümidvaram ki, onun axtarışlarla dolu təmənnasız yaradıcı əməyi lazımi səviyyədə qiymətləndiriləcək, 

yazılmış bu maraqlı kitab geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanacaqdır». Bu sözləri akademik Hacıbəy 

Sultanov; «Vaxt gələcək o, bütün dünyada tanınacaq» — Zərifə Məmmədəliyeva, N.Nərimanov ad. ADTU-

nin dosenti; «Onun möcüzəsi ilahi təmasdadır» — Oqtay İsmayılov Azərb. ET Bitki Mühafizəsi İnstitutunun 

şöbə müdiri və s. tam arxayınlıqla söyləmişlər. 
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… Azərbaycan xalqı XX əsrin sonuna yaxın ərazi bütövlüyü,  müstəqilliyi uğrunda ayağa qalxmış, ağır 

böhranlı günlərlə üzləşmiş, torpaqları təcavüzkar erməni separatçıları tərəfindən zəbt edilmiş, doğma el-

obasından didərgin düşən minlərlə soydaşımız kütləvi şəkildə dağlarda donmuş, körpə balaları dəmir borulara 

doldurularaq qaynaq edilmişdir. 

Ardı-arası kəsilmədən davam edən mənfur müharibə insanları kobudlaşdırmış, onların mənəviyyatına 

mənfi təsir göstərmiş, minlərlə insanın stress vəziyyətinə düşməsinə və fiziki cəhətdən şikəstliyinə səbəb 

olmuşdur. 

Belə bir ağır vaxtda iqtisadi çətinliklərlə üzləşən xalqımızın tibbi ehtiyaclarını qismən də olsa ödəməyə 

çalışan kimsəsizlər dayağı,  fitri istedada malik, son dərəcə xeyirxah, qeyri-adi qabiliyyətinə görə «Rentgen-

qadın» adı ilə məşhur olan yeganə şəxsiyyət Zərifə xanım  Mayılova xalqının dərdinə məlhəm oldu. 

«Rentgen» Zərifə xanım sözün həqiqi mənasında təmizlik mücəssəməsidir, ilahi vergisidir. O, uşaq 

vaxtdan öz fitri istedadından istifadə etməyə başlamışdır. Artıq 30 ildir ki, bu xeyirxah işlə məşğul olan Zərifə 

xanım minlərlə xəstəni ölümün pəncəsindən xilas etmişdir. 

Gözləri dünya işığına həsrət qalanlar, eşitmə qabiliyyətini itirənlər ona pənah gətirirlər. Yüzlərlə müalicəsi 

çətin olan körpə yenidən həyata qayıtdı. Uşaq həsrətilə Zərifə xanımın yanına gələnlər analıq şərəfinə nail 

oldular. Zərifə xanımın ən böyük alicənablığı reklamçılıqdan uzaq olmaqdır. Zərifə xanıma görə xeyirxah 

əməlin gizli saxlanması lazımdır. Çünki bunu sən gizlədəcəksən, Allah açacaq. Çünki Allahın dediyi söz daha 

dəyərli, daha qiymətlidir. 

Zərifə xanımın anası Seyid Bilqeyis xanımın qızı haqqında dediklərindən: 

— Qızımın möcüzələrindən demək olar ki, mən heyrətə gəlmirdim. Ona görə ki, babam Seyid Misgin 

mənə demişdi ki, axırıncı övladın qız olacaq, adını Zərifə qoyarsan və onu qoruyarsan. O, nəslimizin və 

xalqımızın ən şəfaətlisi olacaq. Onun başına tac qoyulacaq, ona hörmət və ehtiram göstərərsiniz. Nəslimizə 

baş ucalığı gətirməkdə sizin şəcərə tarixə düşəcək. Qızımın möcüzələrindən biri onun uşaq vaxtı beşinci 

mərtəbədən yıxılıb sağ-salamat qalmasıdır. Digər bir möcüzəsi babamın ocağında onun iki böyük ilanla 

mehribançılıq etməsi, onları sığallayaraq oxşaması, başqa bir möcüzəsi ovçular tərəfindən qovulan ceyran 

balasının qaçaraq xeyli adamın arasından keçib Zərifənin üstünə gələrək ona sığınması olmuşdur. O biri 

otaqda, divarın o üzündə  na etdiklərini görməsi, söyləməsi, 13 yaşı olanda gecəyarısı ilanların ona sarılıb 

yatması möcüzə olubdu. O vaxt atası həmin ilanı öldürmək istəyəndə: «Ata, o mənim köməkçimdir, indi çıxıb 

gedir. Öldürmə» demişdi. 

Bunlar Zərifə xanımla bağlı ilk möcüzələrdəndir. 

«Rentgen» Zərifə xanımın müalicə üsulları, şüalı gözlərinin sorağı bütün dünyaya səs saldı. ABŞ-ın 

görkəmli alimlərinin «Rentgen-qadın» adlandırdıqları həmyerlimizi «əsrin möcüzəsi» adlandırıblar. 

Zərifə xanımın bu qeyri-adi bacarığı Almaniyada, Türkiyədə, İranda, Ərəbistanda və Rumıniyada 

mütəxəssislər tərəfindən dərindən təhlil edilmiş və ona diplomlar təqdim olunmuşdur. 

Tibb elmləri doktoru, professor Çobanov öz sağlamlığını Zərifə xanımın şəfa ocağında bərpa etmişdir. 

Zərifə xanım kimi insan fenomen olmaqla bütün insanlıq aləminə ən gözəl hədiyyədir.  

İmkansız xəstələrin şəfa pərisi Zərifə xanım Azərbaycanımızın nadir incisi, fəxridir. Onun qəlbini 

sındırmaq, həyatdan və insanlardan küsdürmək, etdiyi xeyirxah əməlləri görməməzliyə vurmaq günahdır. 

Ölkəmizdə yaranmış iqtisadi çətinliklər, arası kəsilmədən bir neçə il davam edən müharibə, stress, bir çox 

xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb oldu. Xəstələrin müalicəsi üçün xəstəxanalarda normal tibbi şəraitin 

olmaması, dərmanların apteklərdə  çox baha qiymətə satılması vəziyyəti son dərəcə ağırlaşdırmışdır. Belə bir 

vaxtda Zərifə xanımın nur dolu barmaqlarının istisindən şəfa tapmaq hər bir xəstənin təbii arzusu oldu. 

Dünya xalqları bilməlidir ki, ilahinin insanlara bəxş etdiyi xoşməramlı möcüzələr sahibi Zərifə xanım 

məhz Azərbaycanın sevimli övladıdır. 

Zərifə xanım onun ziyarətinə gələnləri çox mehribanlıqla qarşılayır  və üzügülər yola salır. Onun əməlləri 

kimi özü də, təbi də gözəldir .   

Çarəsiz xəstəlikləri öz nəfəsi, baxışı, əlinin hərarəti, hissi, məharəti ilə sağaldan Zərifə xanımın hər 

hərəkəti sanki bir möcüzədir. 

Şəfa möcüzələri yaradan Allah vergili bu ülə- manın qapısının kandarı boşalmaq bilmir. Azərbaycanlılarla 

yanaşı rus  da, yəhudi də, gürcü də, tatar da bu şəfa ocağına pənah gətirirlər. Onun qəbuluna pak, təmiz, bər-

bəzəksiz gəlmək lazımdır. O, bir gün ərzində hər ailədən bir nəfəri, o cümlədən hər xəstənin bir xəstəliyini 

müalicə edir. 3-5 saniyə ərzində müayinə edib, yerindəcə müalicəsini aparır. 

Zərifə xanıma qadir olan Allah tərəfindən rüsxət verilmişdir. O, savadlı alimləri, cərrahları, özünə güvənən 

natiqləri belə susdura bilir. Zərifə xanım bağırsağı yaralının bağırsağını, hissiyyatı ölmüşün hissiyyatını, 
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beyni tormozlananın beynini, bir sözlə min cür xəstəliyi sağaldır. Onu nə pul, nə mal, nə də var-dövlət 

düşündürür. O, Allah buyruğu ilə hərəkət edir. Cərrah bıçağı bu şəfalı əllərin qarşısında aciz qalır. 

Zərifə xanım sanki bir möcüzədir. Az bir vaxtda xəstənin dərdinə əlac edir. Nə qədər şikəst, yaralı, 

kontuziya almış hərbçini müalicə edib sağalt-mışdır. Möcüzələr sahibi Zərifə xanım çoxsaylı xəstəlikləri, 

anadangəlmə qüsurları çox asanca aradan qaldırır. 

Zərifə xanıma bu ilahi vergi 9 yaşında 12 günlük letargiya yuxusu zamanı 12 İmam (s) və Məsum, 12 

formalı ilahi-dini əməl, «Pəncəlaba» və «Seyyidi-şühəda» hökmlü şəfaətlər  sistemi verilmişdir. O, seyid 

nəslindəndir. Abbas baba, Məşədi Ağamir baba, Seyid Ələkbər baba, Abu Xəlifə baba, altıncı babasının adını 

isə sadəcə Üləma deyib çağırırlarmış. Ona verilən vergi haqqında Zərifə xanım dedi: 

— Bu vergi haqqında heç kimə danışmamışam, təkcə anam Bilqeyis xanımdan başqa. Çünki bunu 

açıqlamağa ixtiyarım yoxdu. 

Mən müayinədən keçirdiyim xəstənin müalicəsi üçün Allahımdan rüsxət istəyirəm. Rüsxət verilən kimi 

xəstənin müalicə günlərini təyin edirəm və həmin günlərdə də müalicə edirəm. 

Vaxt olub ki, mən meyit üstünə getmişəm, sağalıb. Deyə bilərsiniz ki, bu hər meyit üçün mümkündürmü? 

Xeyir, mənə buyrulanda işim alınır. 

Mən infeksiyalı xəstəlikləri, insulin qəbul edənləri, xərçəngin yayılmış metastaz vermiş formasını, 

oynaqlarında duz olan xəstələri, o cümlədən hamilə qadınları qəbul etmirəm. Çünki sınaqdan keçirmişəm, 

əlimi hansı hissəyə atıramsa, uşaq dünyaya gələndə həmin hissədə izini görürəm və onun yerində tük əmələ 

gəldiyinin şahidi olmuşam. 

Mən indiyədək yüzlərlə həkimi müalicə etmişəm. Esmira Abbasovanın müalicəsi elə təzə qurtardı, yola 

saldım. Esmira xanım terapevtdir. Çox ağır vəziyyətdə yanıma gəlmişdi. İki müalicəmlə tamam sağaldı. 

Elə vaxt olur ki, xəstəm ağlayır. Mən onu ovuduram və müalicəsini edirəm. Mən azərbaycanlıyam, 

millətimə də qulluq etmək istəyirəm. Reklam edilmək istəmirəm. İstəyirəm ki, dövlət özü maraqlansın. 

Sol böyrəyinin  fəaliyyəti tamamilə dayanmış, saat 12-də cərrahi əməliyyat təyin olunmuş Novruzova 

Könülü Zərifə xanımın yanına gətirdilər. Sabahısı bir seansdan sonra Könülün xeyli yaxşılaşdığını söyləyən 

valideynləri qızlarını artıq cərrahiyyə əməliyyatından azad etmiş Zərifə xanıma hədsiz minnətdarlıqlarını 

bildirirdilər. Könülün müalicəsi öz səmərəsini göstərə-göstərə davam edir. 

Zərifə xanım hər gün neçə-neçə hər yerdən əli üzülmüş xəstələri qəbul edir, ona pənah gətirənlərə həyat 

bəxş edir.  

Möcüzələr yaradan Zərifə xanıma uğurlar arzu edirik. Allah onu bizə çox görməsin! 

«Rentgen-qadın» Zərifə xanım Mayılova dünyada insan daxilini görmə qabiliyyəti ilə tanınmış, son dərəcə 

qeyri-adi insan, ilahi vergili fenomen və xeyirxahdır. 

Zərifə xanım Respublika «Qayğı» Cəmiyyətinin Fəxri fərmanına, Respublika «Ziya» fəxri diplomlarına, 

Ədliyyə Nazirliyinin «Rentgen-qadın» şəhadətnaməsinə, həmçinin bir çox diplom və fərmanlara layiq 

görülüb. 

Dəqiq diaqnoz qoyub min bir dərdi qeyb edən Zərifə xanım haqqında saysız qəzetlərdə, curnallarda, eləcə 

də xarici ölkələrdə sensasion məqalələr dərc edilib, müxtəlif dillərdə bukletlər hazırlanıb. 

Zərifə xanım haqqında «Zərifənin möcüzələri», «Maddidən mənəviyə — zülmətdən nura» adlı iki kitab 

yazılıb. Kitabların əsasını müalicə alaraq şəfa tapmış xəstələrin minnətdarlıq məktubları, həmçinin tibb və 

başqa sahələrin alimlərinin rəyi təşkil edir. 

İlahinin qüdrəti ilə böyrək daşları, öd daşları, ürək qüsurları, xərçəng xəstəliklərinin ilkin forması, fibroma, 

kista, qara ciyər nasazlıqları, mədə-bağırsaq xoraları və sairə xəstəlikləri Zərifə xanım ilahi gücün qüdrəti ilə 

qeybə çəkir. Uzun müddət övladı olmayan ailələrə ilahinin köməyi ilə övlad bəxş edir. 

…Mən uzun müddət idi ki, böyrək və öd kisəsinin dəhşətli ağrılarından əziyyət çəkirdim. Aparaturalar 

böyrəklərimdə iri daşların, öd kisəsində daş və qumun olduğunu göstərmişdi. Bir müddət müalicə 

olunmağıma baxmayaraq, ağrılarım heç səngiməmişdir.  

Həkimlərin son qərarı belə oldu ki, öd kisəmi götürsünlər, böyrəklərdən isə daşları təmizləsinlər. Mənim 

isə nə maddi imkanım, nə də ümumi sağlamlığım buna imkan vermirdi. Əməliyyatsız şəfa tapmaq üçün 

Zərifə xanımın qəbuluna gəldim. Zərifə xanım qaranlıq otaqda, 2-3 metr uzaqdan daxilimdəki dərdlərimi bir-

bir üzümə dedi. Dünya elmindən xəbərdar olduğum üçün heyrət məni bürüdü. 

Mən öz-özlüyümdə düşündüm ki, bu ancaq ilahinin sirli möcüzəsidir. Bunları Zərifə xanım vasitəsilə xalqa 

çatdırır ki, sirli dünyanın, gözə görünməyənlərin sirlərinə inanın. Zərifə xanım məni öz ecazkar gözləri ilə tam 

müayinədən keçirdikdən sonra təskinlikverici və inamlı nəzərlərlə qeyd etdi ki, yaxşı ki, yanıma gəlmisiniz, 

əməliyyata dözə bilməzdiniz. Çünki çox zəifsiniz, heç nədən qorx-mayın, hər şey yaxşı olacaq. Həqiqətən 
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mən öz orqanizmimdə qeyri-adi möcüzənin şahidi oldum. Mənim bədənimdəki daşlar daş formasında deyil, 

narın qum formasında töküldü. Bu, bir möcüzə idi. Bir müddət keçdi  öd kisəmin müalicəsinə başladı və üç 

seans müalicə qəbul elədim. Bir neçə gündən sonra yoxlanmaq üçün «USM»-yə gəldim.  Ağrılarım tamam 

kəsilmişdi. Özümdə şən əhval-ruhiyyə hiss edirdim. Aparatdan çıxdım, öz ixtisasını yüksək dərəcədə bilən 

uroloq Şıxlinski böyrəkdə daş olmadığını deyəndə, əvvəlcə təəccübləndilər, təkid etdilər ki, yaxşı baxın, 

böyrək dolu daş olmalıdır. Şıxlinski təkrarən dedi ki, aparat heç nə göstərmir. 

Mən həkimlərə izah etdim ki, mənim orqanlarımı yararsız vəziyyətdən sağaldan ilahi nişanəli, ilahi vergili, 

xoş məramlı möcüzələr sahibi «rentgen-qadın» Zərifə xanımdır. 

 Tanrı Zərifə xanıma daha güclü qüvvə bəxş etmişdir. Bu sözləri Fəridə xanım Məmmədovadan eşitdik. 

… «Həyat ilahi bir sirrdir, mahiyyətini də ancaq haqq sirlərinə aşina olanlar bilər». Bu sözlər bir 

hədisdəndir. 

Zərifə xanımın qeyri-adi istedadı haqqında bir neçə qəzet və curnal səhifələrində  dərc olunmuşdur. 

Ürəyimdə mən də düşünürdüm, doğrudanmı Tanrı bu qadına belə qüvvə verib? 

Zərifə xanım rentgen qabiliyyətinə malikdir, dəva-dərmansız müalicə edir. Görəsən bu doğrudanmı 

belədir? Ulularımız yaxşı deyiblər ki, min eşitməkdənsə, bir görmək yaxşıdır. Biz görüşdük… 

Başında qara örtük, üzündə rübənd, gözlərində ilahi nur, əlləri Allahın dərgahına uzanmış bu şəfa mələyi 

qaranlığa qərq olmuş otaqda tək idi. Bu görkəm adamı elə bil nağıllar dünyasına aparırdı. Sanki Tanrı 

insanlara şəfa vermək üçün bu xeyirxahlıq mələyini göndərmişdir.  

Zərifə xanım öz xəstələrini qaranlıq otaqda gözünün rentgenindən keçirib, dəqiq diaqnoz qoyub, 

müalicəsinə başlayır.  

Zərifə xanıma ardı-arası kəsilməyən minnətdarlıq məktublarında onun qeyri-adi qüvvəsinə 

Yaradanımızdan daimilik, əllərinin şəfasına güc, rentgen gözlərini isə ilahinin qorumasını yazırlar. Ona isə 

cansağlığı, uzun ömür diləyirlər. 

… O, özünü nə görücü, nə də ekstrasens sayır. «Mən Allahın rüsxətilə insanlara şəfa verənəm», — deyir. 

Mayılova Zərifə  Yaqub qızı Tanrının vergili bəndələrindəndir. O,ilahi nurlu gözlərilə adamları gözünün 

«rentgen»indən keçirib, onlarda aşkar etdiyi xəstəlikləri çox qısa müddətdə dərmansız müalicə edir. 

Yeddinci imamımız Museyi-Kazım (s) şəcərəsindən olan Zərifə xanım Mayılova Kəlbəcərdə doğulub 

ərsəyə gəlib. Babası Seyid Misginin ocağında müqəddəslik,mənəvi paklıq əxz edərək daha da saflaşıb, 

kamilləşib, ucalığa yüksəlib. 

Nə qədər ağrılı olsa da etiraf etməliyik ki, xarici dövlətlərdə Zərifə xanıma diqqət və maraq, hörmət və 

ehtiram  Azərbaycandakından daha çoxdur. Xorasanda Qərib İmam Rza (s) ziyarətində olarkən bu müqəddəs 

xanımın nəinki pişvazında durmuş, hətta ona İranda qalmağı, sərbəst fəaliyyət göstərməyi də təklif etmişdilər. 

Lakin nə Almaniyada olan gözəl şərait, nə də İranda ona göstərilən böyük qayğı Zərifə xanımın  Vətən 

sevgisini söndürə bilməmişdir. O, dərin köklərlə bağlı olduğu doğma Azərbaycandan ayrıla bilməmişdi. Onu 

bir insan kimi daha hörmətli və keyfiyyətli eyləyən son dərəcə qayğıkeş və xeyriyyəçi olmasıdır. Bu qeyrətli 

qadın öz imkanı daxilində həmişə əlsiz-ayaqsızlara, qaçqınlara, şəhid ailələrinə maddi yardımlar edir. 

Böyük laboratoriya və klinikaların, rentgen və «USM» kabinetlərinin aylarla aşkar edə bilmədiyi problemli 

məsələlərin öhdəsindən Zərifə xanım qısa müddətdə çox məharətlə gəlməsi möcüzə olduğu kimi, həm də 

danılmaz həqiqətdir. 

«Rentgen-qadın» xəstələri müayinə və müalicə edərkən tamamilə başqalaşır. Yəqin ki, şəfa mələyi həmin 

məqamda daxilən pərvazlanıb Tanrısına qovuşur. Ümumiyyətlə, Zərifə xanımın bütün işi rüsxətlərlə 

həmahəngdir. Bunu qəbulda olan xəstələr o dəqiqə hiss eləyir. 

…Böyrək daşı xəstəliyindən əzab çəkirdim. Demək olar ki, günümün çoxusu xəstəxanalarda, stasionar 

müalicədə, iynə-dərmanda keçirdi. Həkimlər isə qəti qərar vermişdilər ki, təcili cərrahiyyə əməliyyatı 

aparılmalıdır. Yoxsa başqa fəsadların olacağını da deyib məni lap qorxutmuşdular. Havaların sərinləməsini 

dəqiqəbədəqiqə gözləyirdim. Sağ böyrəyimdə dörd ədəd irili-xırdalı daş var idi. Demək olar ki, daşlar 

böyrəyimdə yox, ürəyimdə bitmişdi. Bütün günüm xəyal və sarsıntılar içində keçirdi. Belə bir vaxtda 

qəzetlərin birində Zərifə xanım haqqında bir yazı oxudum. Mən təcili onun qəbuluna getdim. Məni mülayim, 

isti mehrinə bürüyüb,  müayinədən keçirdi. Zərifə xanım gözünün rentgeni ilə gördüklərini söylədi: 

«Onikibarmaq bağırsağınızda cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb». Sonra «USM»-də son dəfə göstərilənləri birər-

birər üzümə oxudu. Heç bir aparatın göstərmədiyi və mənə də bəlli olmayan xəstəliyim barədə də danışdı. 

Lap matım-qutum çəkilmişdi. Axırda aramla və həm də təəssüf hissi ilə dedi:  

— Böyrəklərinizdəki daşı xırdalaya bilərəm. Ancaq ehtiyat edirəm ki, o hissələr yığılıb kisədə qalanda sizə 

kömək edə bilməyəm. Sidik kisəsində işləyə bilmirəm. 
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Yenidən susdu, çox da böyük olmayan otağın səssizliyində ürəyimin döyüntüsünü eşidirdim. Birdən-birə 

onun qara tül rübənd arxasındakı tutqun çöhrəsi elə bil işıqlandı, nurlandı. Oturduğu yerdən durub mənim 

yanıma gəldi. Üzündəki sevincə dilindəki mehribanlığı , qayğıkeşliyi də qatıb söylədi: 

— Yox, qorxma, sən bıçaq görməyəcəksən. Allah qoysa sən sağalacaqsan, mütləq sağalacaqsan. Mənə de-    

yirlər ki, səni müalicə edim, naümid olma. 

Beləliklə, dörd seans müalicə olundum. Müalicədən sonra poliklinikada «USM»-dən keçdim. Böyrəklərim 

tər-təmiz çıxdı. Heç bir fəsad-zad yox idi. 

Zərifə xanım sirli-sehrli gözlərinin rentgeni ilə baxarkən mənim damarlarımda qanın laxtalanmaya meylli 

olduğunu da demişdi. Qanımı analiz elətdirəndə Seyid Zərifə xanımın bu diaqnozu da düzgün çıxdı. Qanım 

bir dəqiqə on beş saniyəyə laxtalanırdı. Cəmi bir seansdan sonra çox uğurlu bir nəticə alındı. Düz altı dəqiqə 

otuz səkkiz saniyə!.. 

İndi bu möcüzəyə inanmamaq olarmı? 

İlahi vergili Zərifə xanımın qeyri-adiliklə-rini şərtləndirən amillərdən biri də onun qeybdən dualar eşidib 

pıçıltı ilə söyləməsidir. Alqışları da qəribədir: «Nəfəsim üstündə həmişə yar olsun!», «Şəfanı nəfəsim özü 

versin!». 

… Pənahına gələnləri əllərinin hərarəti ilə isidən Zərifə xanım hələ tamamilə öyrənilməmiş, kəşf 

edilməmiş ilahi vergili bir tapıntıdır. 

Zərifə xanımın kimliyini öyrənmək üçün onunla görüşmək vacibdir. Onun qapısı həmişə övladından, 

ailəsindən nigaran baxışlı adamlarla dolu olur. Hərə öz daxili iztirablarını, sarsıntısını götürüb bu ümid 

qapısına üz tuturlar. Azərbaycanın bütün rayonlarından, xarici dövlətlərdən nümayəndələr də onun ocağına 

gəlirlər. 

Zərifə xanım möcüzələr yaradan Allah vergili bir seyid nəslidir. Onu ən uca zirvlərə qaldıran da onun sirli 

dünyası və möcüzələri olmuşdur. O, öz qeyri-adi baxışları ilə adi adamları lap yaxından tanıya bilir. Zərifə 

xanımın ilk baxışda adama xoş gələn mülayim rəftarı, xanım kimi zərifliyi, asta danışığı  və həlim, nurlu, 

məsum baxışlarıdır. O, 30-40 saniyə vaxt ərzində adamların daxili dünyasına, gizli dərdlərinə işıq şüası salır. 

Onun müqəddəs ocağa bağlı olan nəfəsi insanları yaşamağa, həyata ruhlandırır. Zərifə xanım öz nəfəsinə, öz 

cəddinə inanıb, «Nəfəsim haqqı» deyir. Özü halallığı sevdiyi üçün, halal adamlara bunun xeyrini ötürə  bilir. 

Onun əlləri həm şəfalı, həm vergilidir. İncə və hərarətli əllərilə ilahidən, qeybdən informasiya qəbul edib, 

insanlıq qayğısı və əzəmətilə ucalır. İmam nəsli olduğu üçün seyid Zərifə xanım qeyri-adi möcüzələri ilə 

fərqlənir. O, bütün xəstələri geyimlərini çıxarmadan, qaranlıq otaqda, üzündə rübənd daxili orqanlarını görür. 

Diaqnoz qoyub müalicə edir. 

Zərifə xanımın qazandığı müvəffəqiyyətlər bəzi ekstrasenslərin qəzəbinə və təsirinə səbəb olur. Ona təzyiq 

göstərir, hədə-qorxu gəlirlər. Onun ilahi vergisini kölgədə qoymaq, bacardıqca gözdən salmaq istəyirlər.  

Amma onun xüsusi Allah vergisi olan görmə qabiliyyətini və şəfalı əllərini heç zaman inkar etmək olmaz. 

Bunu inkar edənlərə Zərifə xanımın gözlərinin vasitəsilə qoyduğu diaqnozla müalicə alıb şəfa tapanlar tutarlı 

cavab verə bilərlər. 

Zərifə xanım seyid ocağında dünyaya gəlib. Onun bugünkü həyatı hələ anadan olmamış babaları tərəfindən 

deyilmiş və adı da qoyulmuşdur. Uşaqlıq-dan onda olan qüvvəni hiss etsə də, uşaq sadəlövhlüyü onu 

formalaşmağa imkan verməmişdir. 

Zərifə xanım özü haqqında belə danışdı: 

Bunu mən hələ uşaqlıqda duymuşdum, lakin əhəmiyyət vermirdim. Çünki ondan necə istifadə edəcəyimi də 

bilmirdim. Günlərlə yemirdim, heç bir qida qəbul etmirdim. Birdən insan orqanizmində nələr baş verdiyini 

görməyə başladım. Bir səs daim məni  müşayiət edir və hər hansı xəstəni necə müalicə edə biləcəyim barədə 

deyir. Mən adama baxanda onun daxilindəki patoloci dəyişiklikləri, böyrəklərindəki daşları, hətta cərrahiyyə 

əməliyyatlarından sonrakı daxili tikişləri belə görürdüm. 

Deyilənə görə mənim babama da bir zamanlar Allah vergisi verilibmiş. Mən də bunu ancaq Allah vergisi 

bilirəm. Xəstəliyi aydınlaşdıran kimi, onun səbəbini deyib, diaqnozunu qoyub müalicəsinə başlayıram. Mən 

ancaq daxilən təmiz adamları qəbul edirəm. Xəstə məni aldadanda onu qəbul etmirəm. 

Ana bətnindəki körpənin oğlan və ya qız olacağını əvvəlcədən müəyyən edə bilirəm. Onu da deyim ki, 

qadınların stasionar müalicəsindən sonra mənim qoyduğum diaqnozlar təsdiqlənir. Qəbul etdiyim xəstələr 

müalicəmdən sonra mütləq şəfa tapır. 

 Bu vaxta qədər etdiklərimi sadalamaq  fikrindən uzağam. 

Zərifə xanım təvazökarlıq edib deməsə də, onun xeyriyyəçiliyi hamıya məlumdur. 
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… Bu gün səngərə yaman qar yağmışdı. Buna baxmayaraq analar səngərin qarını yarıb keşikdə duran 

oğullarımızın yanına getmişdilər. Şaxta adamın iliyinə işləyirdi. Milə bərəkət gətirən bu qar əs-gərlərimizə 

qayğı və narahatçılıq da gətirmişdi. Seyid Zərifə xanımın analıq, bacılıq, vətənpərvərlik hissiyyatı,  

duyumluluğu onun rahatlığını pozmuşdu. Elə ona görə də əsgərlərin görüşünə getməyi qərara almışdı. 

Əsgərlərin  ehtiyacını ödəmək, onlara yardımçı olmaq üçün Seyid Zərifə xanım yun əlcək, corab və isti çəkmə 

aparmışdı. Gətirdikləri çörək, çay, siqaret və başqa  məhsullar yeməkxanaya verilmişdi. 

İndicə növbəyə gedəcək əsgər üçün isti əlcəyin, yun corabın nə demək olduğunu elə əsgərin özü yaxşı 

bilər. Əsgərlər geyindi, biz də mübarək dedik. 

Zərifə xanımın təəssüratları: 

Mənim əsgərlərlə görüşüm birinci dəfə deyil. Həmişə də hiss etmişəm ki, ən güclü əsgər, ən fərasətli 

döyüşçü zabitsiz bir iş görə bilməz. –deməli komandirlər, zabitlər ordunun canıdır. Əsgər komandirlərin,  

xalq isə dövlət başçısının göstərişinə əməl edəndə qələbə çalmaq daha tez mümkün olur. Böyükləriniz həmişə 

göy kimi, aydın səma kimi üstünüzdə olsun! Peyğəmbərimizin xeyir-duası sizə yar olsun! Bu torpağı da, bizi 

də qoruyun. Hədiyyələrimizi qəbul edin. Ana hədiyyəsi halal olar. 

… Bakı şəhəri Nizami rayonunun 40 yaşlı sakininin yazdığı minnətdarlıq məktubu: — «Bədənim qaşınıb 

səpmişdi. Şəhər dəri-zöhrəvi xəstəliklər xəstəxanasına müraciət etdim. Həkim mənə kükürd mazı və qara 

dərman yazdı. Həmin dərmanları dərhal alıb qəbul etməyə başladım. Lakin heç bir təsiri olmadı. Başqa bir 

həkimə müraciət etdim. O, mənə üç gemodez sistemi təyin etdim. Bunu da qəbul etdim və nəticədə ayaqlarım 

tutuldu. Yara başımı  və bədənimi tamam bürüdü. Daha yeriyə bilmədim. Artıq dilim tutulmuş, gözlərim 

görmür. Qulaqlarım eşitmirdi. Sol ayağım dəhşətli dərəcədə şişmişdi. Evdə bir manat da pulumuz 

qalmamışdı. Çünki evin yeganə işləyəni, qazanc gətirəni mən idim, arvadım və üç qızım mənim əlimə 

baxırdılar. Qohum-əqrəba yığılıb dəfnimə hazırlıq görməyə başladılar. Xanlar rayonunun Topalhəsənli 

kəndindəki dayım Rəşid də eşidib gəldi. Dayım dedi: 

— Xəstəni təcili Zərifə xanımın yanına aparmaq lazımdır. Çıxmayan cana ümid var.  

Məni Zərifə xanımın qəbuluna aparırlar. Zərifə xanım məni bu vəziyyətdə görüb, imtina edir. Həyat 

yoldaşım onun ayaqlarına düşüb yalvarır ki, bu kişi bizim çörək ağacımızdır. Zərifə xanım yenə imtina edir. 

Kor-peşiman geri qayıtdığımız zaman Zərifə xanım pəncərədən bizi çağırır və deyir: 

— Mənə Allah tərəfindən rüsxət verildi ki, bu xəstəni qurtara bilərəm. 

Beləliklə, həyat yoldaşım və qohumlarımız məni qolları arasında Zərifə xanımın otağına apardılar. O, işığı 

söndürüb qaranlıqda öz gözlərinin şüası vasitəsilə mənim bədənimi rentgen edir. Zərifə xanım bildirir ki, dəri 

altındakı kapilyarlarda zəhərlənmə getmiş, bədən buna görə yara-xora verir. Səbəbi isə lentvari qurddan keçən 

toksikozdur. 

Zərifə xanım durmadan ilk müalicəyə başladı. Ən iri yaraların üstünə öz tüpürcəyi ilə təsir edir və həmin 

andan yaralar yavaş-yavaş çəkilməyə başladı. 

İndi artıq sağalmışam. Zərifə xanım mənə təmənnasız kömək əlini uzatdı. Böyük və qadir Allah Zərifə 

xanımı Azərbaycan xalqına çox görməsin!» 

Bəli, elə Zərifə xanımın da ən böyük arzusu hamını xoşbəxt görməkdir. O, müalicə etdiyi xəstələrin 

üzlərində təbəssüm görəndə özünü xoşbəxt hiss edir. Son zamanlar onun əlindən şəfa tapmış iki yüz mindən 

artıq insan Zərifə xanıma öz minnətdarlığını bildirmək məqsədilə məktub yazmışlar. Bu məktubları isə ən 

gözəl eksponat kimi qoruyub saxlayırlar. 

… Uzun illər idi ki, mədə-bağırsaq xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Müalicə üçün getmədiyim xəstəxana 

qalmamışdı. Bu xanımın adını eşidib hüzuruna gəldim. Deyilənlər düz imiş. Qaranlıq otaqda məni yoxlayıb 

dərdimi üzümə oxudu. Gözlərində nə varsa, qaranlıqda daxili üzvləri olduğu kimi görür. Bunun işi Allah 

vergisidir. Buna necə buyruq verilirsə, eləcə də eləyir. Məni 2-3 seans əlləri ilə müalicə elədi. Bir həftənin 

içində oldum anadangəlmə, sağ-salamat.  

… Qızım Nahidənin  dərdi bizi üzürdü. Dedilər ki, gözlərinə qara su gəlib. Əzabımız ərşə dirək idi. Zərifə 

xanım baxıb müalicə yazdı. 2 seansdan son-ra qızım sağaldı. İndi rahat dərslərini oxuyur. Mən ömrüm boyu 

ona minnətdaram. Uşaq eynəyini də Zərifə xanıma hədiyyə olaraq bağışladı. 

Bir qadın 6-7 yaşlı qızını Zərifə xanıma gös tərib dedi: 

— Zərifə bacı, o gün sizin yanınızdan aparandan sonra qız dincəlib yatdı. Bütün gecə onun qarovulunu 

çəkmişik. Düşünmüşük ki, bəlkə ölüb. Çünki ömründə belə yatmamışdı. 

«Yaxşı olacaq», — deyib, Zərifə xanım uşağın bütün bədəninə əl çəkdi. 

Ana belə arzu etdi ki, əgər uşaq sağalsa, onun adını dəyişib «Zərifə»  qoyacaq. 

— Allah qoysa, mən də balaca Zərifəyə bir bahalı hədiyyə bağışlayaram, — deyib onları yola saldı. 
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Növbə Vilayət kişinin gətirdiyi prokurora çatdı. O, təklikdə qəbul olunmasını xahiş etdi. 10 dəqiqədən 

sonra Zərifə  xanım bizi çağırdı. Əlində iki qarış enində yundan tikilmiş kəmər vardı. Kəməri büküb sahibinə 

verdi və dedi: 

— Yoldaş prokuror, daha bu gündən sonra bu kəmər sənə lazım olmayacaq. Böyrəyindəki daş əriyib yox 

olacaq. 

— Axı mən yayda da bu kəmərdə gəzirəm . İndi necə olsun? 

— Mən özümə inanmasam, bunu sənə demərəm. 

… Kəlbəcərin işğalından 20 gün qabaq Zərifə xanım kəndlərinə, qohum-əqrəbasına xəbər göndərib ki, 

köçüb gəlsinlər. Heç kim inanmayıb. Nəticədə ata-anası, qardaş-bacısı öz ailələri ilə birlikdə qaçqın düşüb, 

əliboş gəliblər. 

Zərifə xanım dəfələrlə letargiya yuxusuna gedib. O, kimin nə düşündüyünü və nələr baş verəcəyini də 

əvvəlcədən bilirdi. Odur ki, yaşadığı Molla- cəlilli kəndində müntəzəm olaraq davam edən mal-qoyun 

oğurluğu yox olub. Kəndin oğruları onu deyib gələn xəstələri aldadıb geri qaytarmağa başlayıblar. Bunu bilən 

Zərifə xanım kənddən Gəncə şəhərinə köçüb,  kirayədə yaşayıb. Onu sınağa çəkənlər,  incidənlər, həyatına 

qəsd etmək  istəyənlər çox olub. Ancaq görüşəndə Zərifə xanım onları qarşılayıb, iç üzlərini, hansı xəstəliyə 

düçar olduğunu açıb deyib. Burada olan dəqiqliyi və düzgünlüyü görənlər təəccüb ediblər.  

… Əsrin sonunda məlum hadisələr axını bizi o qədər əhatə edib ki, daha görüb, eşitdiklərimizə laqeyd 

qalırıq. Hərdən bu laqeydliklərin içində –heyrətə gətirən hadisələrə biganə qala bilmirik. Bu gün bizi, təkcə 

bizi yox,  bütün xarici dövlətləri də heyrətə gətirən, sensasiyalı bir ünvan var. Zərifə Mayılova ünvanı. 

Dünya bərqərar olan gündən vaxtaşırı qeyri-adi qabiliyyəti olan varlıqlar olub, yenə də var. Onlara qarşı 

isə hamı eyni münasibətdə ola bilməz. Bu, yəqin ki, o insanların qabiliyyətlərini izah etmək mümkün 

olmadığı  ilə bağlıdır. Zərifə xanım  da bu mənada istisna deyil. Onu fenomen edən bacarığı isə bundan 

ibarətdir. Heç bir vasitə olmadan, cəmi bir neçə dəqiqə ərzində diaqnoz qoyur və müalicəyə başlayır. Bütün 

xəstəlikləri müalicə edir.  

Onun sirri gözlərindədir. Üzündəki rübəndinin arxasından gözlərinin işığını İlahinin töhfəsi hesab edir. 

İlahinin gücü ilə  gördüyünü, xəstəliyin diaqnozu haqqında fikir söylədiyini və müalicə etdiyini danışdı. 

Bu gün «Frau-rentgen», «Rentgen-qadın» adlandırılan Zərifə Mayılovanın bu bacarığının sirri nədədir? 

Hələlik bu suala cavab verən tapılmır. Zərifə fenomeninə diqqət isə onun müalicə etdiyi çoxsaylı insanların 

«Möcüzədir» kəlməsi, onun haqqında yazılan kitablardır.  

Amerikada, Almaniyada, Türkiyədə və Rumıniyada Zərifə xanımın qeyri-adi bacarığını bir çox tibbi 

komissiyalar da təsdiqləmişlər. Amma özü bütün bunları Allah vergisi hesab edir. 

Maraqlı burasıdır ki, onun köməyinə ehtiyacı olanların əksəriyyəti tibb işçiləri, həkimlərdir. Şəfa tapan 

insanların minnətdarlığı, təbabəti qabaqlayan qeyri-adi qabiliyyətindən söz açan rəylər, bir insan kimi 

təbiətində olan nəciblik isə hamısı birlikdə Zərifə  xanım məfhumunu tamamlayır. 

Zərifə xanım haqqında  danışarkən, onun şəcərəsi haqqında maraqlı məlumatları da əlavə etmək lazımdır. 

Belə ki, XVI əsrdən qorunub saxlanan şəcərə sənədi Zərifə xanımın VII imam Museyi-Kazımın (s) nəslindən 

olduğunu göstərir. 

Uğurlarını, bacarığını Allahın adı ilə bağla-yan Zərifə xanım beynəlxalq sertifikat almaq üçün hazırlaşır. 

Amma o, müalicə etdiyi, ilahinin gücü ilə şəfa verdiyi minlərlə xəstənin imtahanından çoxdan çıxmışdır. 

Rentgen aparatının müasir tibb elminin uğurları hesab edilən diaqnostik aparatların tədqiq edə bildiyi 

xəstəlikləri adi gözlə görmək və bilmək bacarığı, qabiliyyəti fərziyyə kimi də qəbul oluna bilər. Amma bu 

fərziyyənin həyatiliyini zərif bir məxluqda şahidi olduq. 

Zərifə xanım özünün qeyri-adi bacarığı ilə çoxlarını heyrətdə qoyur. 

… Qəribədir ki, Zərifə xanım işıqlı, nurlu gözləri ilə insanların daxili orqanlarını işıqda yox, qaranlıq 

otaqda görə bilir. 

Zərifə xanım xəstələrə baxarkən 4-5 metr məsafədə dayanmaqla, geyimli vəziyyətdə orqanizmdə olan 

xəstəliklərə düzgün diaqnoz qoyur. O, xəstələrini müalicə edərkən  tibb elminə məlum olan aparatlardan və 

dərman preparatlarından istifadə etmir. 

Tanrının insanlara sevinc payı, əvəzsiz bəxşişi olan bu varlıq tibb elminə məlum olan bütün xəstəliklərə — 

böyrək, qara ciyər, saç tökülməsi, fibroma, piqment ləkələri, qanda dəyişikliklər, qan xəstəliyi və s. müalicə 

edir. Amma bütün bunlarla yanaşı Zərifə xanım özünü nə ekstrasens, nə də baxıcı adlandırmır. Qeyri-adi gücə 

malik olmasını isə ilahi tərəfindən verilən bəxşiş adlandırır. Seyid nəslindən olan bu qadının böyüklüyü, 

fövqəlbəşərliyi ondadır ki, o, Tanrının bəxş etdiyi bu fitri bacarığı yalnız xeyirxah işlərə sərf edir. 
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Cəmi ibtidai təhsili olan bu Allahın çox dəyərli bəndəsi Zərifə xanım, yüksək intellektual mədəniyyətə, 

səlis və gözəl nitq qabiliyyətinə, yüksək təfəkkür tərzinə və tibbi savada malikdir. 

Və bütün bunların müqabilində o, heç bir tibbi ədəbiyyat oxumur. Onun özünə məlum olan, amma hələ 

tibb elminə qaranlıq qalan elə xəstəliklər var ki, onu təkcə öz gözlərinin şüası ilə görə bilir. Ən güclü 

aparatların tapa bilmədiyini tapıb, diaqnozunu qoyub, müalicə edir. O, şəfalı, bioenercili əlləri ilə, dəvasız-

dərmansız, həm də tez bir müddətə müalicəsini başa vurur. 

Zərifə xanım eyni zamanda öz xalqına, öz millətinə, öz yurduna bağlı  bir insandır. Hər bir xarici dövlətdən 

dəvət almağına baxmayaraq, nə əsir Kəlbəcərin qaçqın-köçkünü, nə şəhid ailələri, nə təmənnasız xidmət 

etdiyi imkansızlar gözləri önündən getmir. 

Qəlbi, ürəyi Vətənə bağlı olan Zərifə xanım, siz bizim elimizə-obamıza hələ çox lazımsınız. Allah elə sizi 

xalqın bu günü üçün yaradıb, elə bəxş edibdir. Əlləriniz ağrımasın!.. 

Millətin ağır günü üçün narahat olan qəlbinizi şəfalı əllərinizin alovu,  əvəzsiz gözlərinizin nuru ilə 

işıqlandırıb rahatlıq tapın. Sizin hər gün qəbul etdiyiniz çarəsiz xəstəliklərə tutulmuş neçə-neçə xəstələriniz 

həmin o əllərin şəfası, o gözlərin nuru ilə rahatlıq tapır. Xəstələrinizin xoş anı sizin xoşbəxt anlarınız 

deyilmi?! 

… Sağ böyrəyimdəki üç mərcanvari daşa heç bir müalicə kursu  təsir etmirdi. Adlı-sanlı uroloqlar çıxış 

yolunu yalnız cərrah müdaxiləsində görürdülər. Müasir tibb elminin imkan verdiyi bütün səviyyələrdə 

müalicə kursu alsam da vəziyyət dəyişmirdi. Üstəlik oktyabr ayının əvvəllərində sol böyrə-yimdə də kəskin 

ağrılar başlandı və məlum oldu ki, orada da daş var. 

Təsadüfən Tanrı vergili Zərifə xanımın qeyri-adi istedadından xəbər tutdum. Mən də Zərifə xanımın 

qəbuluna gəldim. Onun rəftarındakı saflıq və səmimilik, yumşaq və sərrast danışığı diqqətimi cəlb etdi. 

Həyatında məni ilk dəfə görən bu xanım professorların böyrəklərimdə yapon aparatı ilə gördüyü irili-xırdalı 

daşları adi gözlərilə gördü, sehrli barmaqlarıyla duydu. Sadalayıb qurtaran kimi də məni üzüntülü intizardan 

qurtardı. 

— Darıxmayın, Allahın köməyi ilə hamısını ovub bədənindən çıxaracağam. 

Zərifə xanım nəinki məni təəccübləndirdi, həm də heyrətləndirdi. Bu günədək Zərifə xanımın qəbulunda 4 

dəfə olmuşam. Nəticə heyrətləndiricidir. Sol böyrəyimdəki daşların yalnız əriməkdə olan zərrəcikləri 

qalmışdır. Birinci müalicə seansından bəri isə heç bir ağrı hiss etməmişəm. 

Mən üzümü əlaqədar tibb təşkilatlarına, məsul şəxslərə tutub soruşmaq istəyirəm: 

— Nə üçün belə qeyri-adi insanları görmək, qiymətləndirmək istəmirsiniz? Axı heç kimə sirr de-yil ki, biz 

hamımız Allahın bəndələriyik və qadir Allah da öz bəndələrinin bəzilərini həqiqətən seçir,onları əlavə 

üstünlüklə başqalarına pasiban edir. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin elmi də biotokların və maqnit 

dalğalarının gücü ilə müalicəni təsdiq və təqdir edir. Hamını yalançı ekstrasens hesab edirlər?! 

Düzdür,bu mürəkkəb həyatımızda, bu çətin vaxtımızda hər cür fırıldaqla baş aldadanlar çoxdur. Lakin 

hansı mötəbər tibb təşkilatı yüzlərcə xəstəni müalicə üçün dəvət edən ekstrasensə real, obyektiv qiymət verib? 

Tanımaza-bilməzə hamını inkar etmək isə qətiyyən düzgün deyil. 

Zərifə xanım isə adi ekstrasens deyil, o, Tanrı qüdrətindən müalicə hüququ almış nadir şəxsdir. Onu 

yüksək səviyyəli idarələr görməməzliyə vursalar da, bu böyük həqiqəti danmaq günahdır. 

Belə Allah vergili həmvətənimiz üçün xüsusi şərait yaradılsaydı çox yaxşı olardı. Qoy ona şübhə ilə 

yanaşmaq iddiasında olan səlahiyyətli şəxslər zəhmət çəkib bircə dəfə onu öz gözləri ilə müşahidə etsinlər. 

Onda əminəm ki, onlar özləri öz əlləri ilə lazımi sənədləri imzalayıb, Zərifə xanıma fəaliyyət imkanları 

yaradacaqlar. 

Bu işin bəhrəsini isə ilk növbədə şəfa tapan xəstələr, sevinən ailələr görəcək. 

… Zərifə xanım Mayılova rentgen aparatının və müasir tibb elminin nailiyyətlərindən hesab olunan 

diaqnostik aparatların tədqiq edə bildiyi xəstəlikləri öz adi gözləri ilə qaranlıq şəraitdə görə bilir. 

Onun bu bacarığı ilk dəfə olaraq dövlət tərəfindən imtahan edilmiş və alman tibb mütəxəssislərinin 

heyrətinə səbəb olmuşdur. Xarici alimlər azərbaycanlı xanıma «Rentgen-qadın» diplomu təq-dim etmişlər. 

Qeyd etməliyəm ki, Zərifə xanım belə bir diplomu Azərbaycanda da Ədliyyə və Xarici İşlər Nazirliyinin 

təsdiqi ilə alıb. İndi Zərifə xanımı Almaniyada növbəti — III dünya miqyaslı imtahan gözləyir. Bu 

imtahandan sonra ona dünya səviyyəsində şəfaverici statusun veriləcəyi gözlənilir. 

Zərifə xanımın babasının da el arasında «ağır nəfəsli» adam kimi tanıyıblar.  

O, insanlarda xəstəlikləri təyin və müalicə edə bilir. Bunun üçün isə ona icazə verilməlidir. O, kimi 

müayinədən keçirəcəksə, qaranlıqda xəstəni ön və arxa tərəfdən bir neçə saniyə müayinədən keçirir. Sonra 

otağın işığını yandırır. Kimin nə xəstəliyi varsa söyləyir. Və bir neçə gün müddətində xəstəni müalicə edir. 
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Dəva-dərmansız bir çox xəstəliklərin müalicə edilməsini möcüzə adlandırmaq olar. Xəstənin müalicəsi 

Allahın rüsxət verdiyi təqdirdə mümkün olur.  

Hər gün Zərifə xanımın yanına şəfa tapmaq üçün neçə-neçə insanlar gəlir.  

 

Zərifə xanım deyir: 

— Qoy yanıma gələnlər mənə yox, o bir olan Allaha inansınlar, möcüzələrin qarşısında öz acizliklərini 

hiss edərək, mənim qüvvəmi qəbul etsinlər.  

O, insanların daxili orqanlarında,o  cümlədən böyrəkdə, öd kisəsində əmələ gələn daşları, hətta cərrahiyyə 

əməliyyatından sonra daxildəki tikişləri görmək qabiliyyətinə malikdir. Müalicə zamanı dərman 

preparatlarına yox, ilahi qüvvəyə arxalanır. Buna görə də Zərifə xanıma  pənah aparanlar Böyük Yaradanın 

qüdrətinə arxalanmalıdırlar. Bu gün bütün xəstəliklərdən şikayətlənən adamlar ona üz tutur. 

Bütün dünyada ilk dəfə insan orqanizmindəki xəstəlikləri görüb müalicə edə bilən azərbaycanlı qızı 

Mayılova Zərifə Yaqub qızıdır. Bunun daha –sübata ehtiyacı yoxdur. Onun gözlərində güclü rentgen şüalarını 

andıran qeyri-adi və faydalı cərəyan vardır. Bunun səbəbini o, ilahi qüdrətin təsiri ilə yaranan vergi adlandırır.  

Zərifə xanımın yanına gözlərinin nurunu itirmiş yüzlərlə adam gəlib müalicədən sonra eynəyini ona 

hədiyyə verib gedib. Hər bir eynəyin üstündə eynək sahibinin telefon nömrəsi yazılıb. Curnalist həmkarımız, 

«Avrasiya» qəzetinin işçisinin qulağı ağır eşidirdi. Zərifə xanımın müalicəsindən son-ra qulağı açıldı. Biz bu 

müalicəyə mat keçdik. Bunu ancaq möcüzə adlandırdıq. 

Zərifə xanımın gözlərində rentgen gücü, əllərində şəfavericilik var. Onun əcdadları Museyi-Kazımdan (s) 

bu günkü nəsil şəcərəsinə layiq olmuşlar. Sələfləri pak və güclü seyidlərdəndir. Müla-yim görkəmi, rəvan 

nitqi və xoş danışığı onun xarakterik xüsusiyyətlərindəndir.Xanım-xatın davranışı,  məntiqli danışığı onun əsl 

azərbaycanlı qadını olduğuna dəlalət edir. O, ünvanına deyilən «ekstrasens» sözünü qəbul etmir. Ona verilən 

qabiliyyəti sadəcə olaraq ilahi vergi  kimi xarakterizə edir.  

Zərifə xanım  həm də xeyriyyəçidir. Bunu o öz borcu hesab etdiyindən bu barədə danışmağı sevmir. 

Zərifə xanım  mənsub olduğu xalqını ürəkdən sevir və onun xoş gələcəyinə inanır.  

Zərifə xanım belə dedi: 

Əsas məqsədim mənə müraciət edənləri bu günkü ağır, psixi gərginlikdən çıxarmaqdır. Buna görə də 

əlimdən gələni əsirgəmirəm. Həm də məni sakit oturmağa qoymurlar. Adamları müalicə etməyə, onlara 

kömək etməyə məcbur edirlər. Mənim adımdan heç bir qabiliyyəti olmayan fırıldaqçılar da istifadə edirlər. 

Bəzi üzdəniraq inzibati orqan işçilərinin öz işlərinə məsuliyyətsiz yanaşmaları ucbatından buna nail də 

olurlar. Belələrinə qarşı nə üçün ciddi tədbir görmədiklərini soruşanda, «onlar da yaşamaq istəyirlər», - deyə 

cavab verirlər. Ancaq həqiqət həqiqətdir, onu heç vaxt təhrif etmək olmaz. Mənim həqiqətim bütöv bir   

zaman üçündür, çünki mayası halallıqdan yoğrulmuşdur. Qapımı ümid və inamla döyənlər sağ-salamat öz 

ailə ocağına qayıdır. 

Həqiqətən də Zərifə xanımın qapısını inamla döyənlər və məsləhətlərinə əməl edənlər nicat tapırlar. 

Haqqa tapınanları Zərifə xanımın ünvanının açıq qapıları hər zaman gözləyir. 

Zərifə xanımın bacısı Füruzə xanımın söylədikləri: 

— Uşaq vaxtı baba ocağının müqəddəs qoruyucuları olan ilanlarla həmişə dostluq edərdi. Bir dəfə ilanlar 

gecə yatdığı yerə də gedib onunla bir-gə yatıblarmış. Yəqin ki, üstündəki ağırlığın mənasını başa düşməyən 

uşaq gecə anasını çağırıb. Anası işığı yandırıb qızı Zərifə xanımın yatağına yaxınlaşanda onun yorğanının 

üstündə iri bir ilanın qıvrılıb yatdığını görür. Ailə üzvlərinin vahimə içində olduğunu görən körpə Zərifə 

deyir: 

— Ana, ona dəyməyin, o, mənim köməkçimdir. 

Azyaşlı olmasına baxmayaraq, yaşlıların görə bilmədiyi işlərə qadir olması hamını heyrətləndirsə də 

rəhmətlik anam baba vəsiyyətinə əməl edib gələcəkdə nəslin ən şəfaətlisi olacaq qızını bədnəzərdən, yaman 

gözlərdən qoruyardı. Bacım Zərifənin ilahi vergisini çox  adama deməkdən çəkinərdi anam. 

… Bacımın onda beş yaşı vardı. Kəlbəcərin İstisu kurortunda yaşayırdıq. Başımı qaldıranda Zərifənin 

beşinci mərtəbənin eyvanından uçduğunu gördüm. Nə hala düşdüyümü özünüz təsəvvür edin. Özümə gələndə  

onun üst-başını çırpa-çırpa mənə tərəf gəldiyini gördüm. Həyəcanla onu qucaqlayıb, «səni kim itələdi?» — 

deyə soruşdum. 

— Heç kim, bir quş uçub eyvana qondu. Qanadlarından yapışıb yerə endim. 

Demə bacımı elə o vaxtdan ilahi  qüvvə sahibləri idarə edirmiş. 
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Minilliklərdən üzü bəri insan adlanan bioloci varlıq Yerin, Göyün, Kainatın sirrlərini çözməyə çalışdığı 

müəmmalar içində itib-batır, dərinli-yinə vara bilməsə də, üz-üzə qaldığı həqiqətləri möcüzə adlandırmağa 

məcbur olur. 

Zərifə xanım rentgen qabiliyyəti ilə hamını heyrətə salan əsl fenomendir. O, bir çox xarici dövlətlərdən 

dəvət alsa da öz Vətənində qalıb işləməyi üstün tutur. 

Nəhayət biganəlik və laqeydlikdən bezdi Zərifə xanım. Almaniyalı mütəxəssislərin israrlı dəvətini qəbul 

edib Berlində  «Frau-rentgen» şirkətinin əsasını qoydu. 

Görəsən milyonlarla xərc çəkib, cürbəcür «USM» aparatlarını ölkəmizə gətirən, dərmanlarına möhtac 

qaldığımız əcnəbilər Zərifə xanımı onların ölkəsində qalıb işləməsi üçün nədən belə israrlıdırlar? 

Çarəsiz xəstəliyə tutulanlar Zərifə xanımın yanında müalicə olunduqdan sonra xəstəlik tarixlərini 

qoltuqlarına vurub həkimlərin üstünə davaya gedən vaxtlar da olub. Bundan sonra ona zəng edən «həkimlər» 

də var, «çörəyimizə niyə bais olursan?» deyən «professorlar» da. 

Zərifə xanımın dediklərindən: 

Yanıma pasient kimi gəlib curnalist kimi çıxanda verdiyim sonuncu suala «heç nə deyə bilmərəm» dedi. 

Mənə insanlar haqqında pis danışmaq qadağan olunub. Sadəcə, hamının qəlbinə rəhm, ziya, insaf 

arzulayıram Yaradanımdan. 

Ömrünün 30 ilini qapısını döyən xəstələrə şəfa paylayan qadın imkansızların ümid qapısı, yardımçısı kimi 

tanınıb. Döyüşən orduya müntəzəm olaraq ərzaq, isti paltar göndərib. 

… Zərifə xanımın babası ağır seyid olubdur. Seyid Misgin ağanın  müqəddəs ocağında maral, ceyran, 

cüyür yatarmış. Görünür, Allah babasının nurlu nəfəsinin sehrini, gücünü onun 35 nəvəsindən biri olan 

Zərifəyə başqa bir şəkildə qismət edib. 

Zərifə xanımın dediklərindən:  

Özümü həmişə pis hiss edirdim, necə deyərlər, darıxır, əsəbiləşirdim. Elə bil ki, nə isə itirmişdim. Neçə il 

əvvəl 18 gün yatdıqdan sonra gördüm ki, məndə bilmək və daxili görmək qabiliyyəti yarandı. Hansı xəstəni 

qəbul etməyim özümdən asılı deyil. Gərək mənə icazə verələr. Amma onu bilirəm ki, bu qapıya  gələnlər heç 

vaxt naümid qayıtmayıblar. Müalicəmin əvəzində kimdənsə haqq istəməyi mənə rəva görmürlər. Kimin nəyə 

gücü çatır, onu da verir. İmkanı olmayanları isə təmənnasız müalicə edirəm.  

Zərifə xanım ona pənah gətirən insanları səmimi və mehribanlıqla qəbul edib, gülər üzlə yola salır. Zərifə 

bacı, qoy sizin üzünüzdən təbəssüm əskik olmasın! 

… Qeyri-adi qabiliyyəti ilə Vətənimizdən çox-çox uzaqlarda tanınan,ilahi vergi nuruna bürünən Zərifə 

xanımın şöhrəti günü-gündən artmaqdadır. Onun sehrli barmaqlarının istisindən, nur dolu gözlərinin ecazkar 

qüdrətindən şəfa tapan minlərlə xəstə bu nadir insana öz dərin minnətdarlıqlarını bildirərək ona möhkəm 

cansağlığı, səadət, xoşbəxtlik və uzun ömür arzulayırlar. 

Saysız-hesabsız elm, mədəniyyət və əmək adamlarının minnətdarlıq məktubları bu nadir istedad sahibini 

— Zərifə xanımın sirli aləminin böyük-lüyünü bir daha sübut edir. 

Akademik Hacıbəy Sulatnov: 

— Zərifə xanımın sirli dünyası və fizioloci tibbi möcüzələri insanı valeh edir. Bu gün nəinki 

respublikamızda, eləcə də dünyada tanınan Zərifə xanımı arayıb-axtarmaq, onu aşkara çıxardıb 

qiymətləndirmək yaşadığımız iqtisadi çətinliklər şəraitində olduqca zəruridir. 

Akademik A.Hüseynov: 

— Əgər onun möcüzələri qarşısında hər gün neçə-neçə insan şəfa tapırsa, demək yeddinci imam Museyi-

Kazım Əleyhissalamın şəcərəsində olan seyid Zərifə xanım qaibanə hərəkətləri ilə hamıdan fərqlənir. 

Zərifə xanım başdan-başa möcüzələr dünyasıdır. Allah onu Azərbaycan xalqına çox görməsin! 

Şübhəsiz ki, Zərifə xanım hələ tamamilə öyrənilməmiş, kəşf edilməmiş ilahi vergili bir tapıntıdır. Onun 

möcüzə dolu həyatı ilə, sirli aləmi ilə oxucular mətbuatda saysız qədər dərc olunan yazılarla rastlaşıblar. 

Zərifə xanım xüsusi görmə qabiliyyətinə malik bir insandır. O, öz gözlərinin şüası ilə insanların daxili 

orqanlarını görür və xəstəliklərini müalicə edir. 

Zərifə xanım uzun illərdir ki, nurlu gözləri və sehrli əlləri ilə minlərlə insanda olan qan təzyiqini, zobu, 

mədə yarasını, mədə xorasını, çəp gözləri, gözü görməyəni, qulağı eşitməyəni, uşağı olmayanı, kor bağırsaq 

iltihabını, qadınlarda döş şişlərini, ciyər, böyrək və s. xəstəlikləri müalicə edərək sağaldır. 

Zərifə xanımın şəfalı əllərindən, büllur gözlərindən, ilahi nəfəsindən təskinlik tapan xəstələrin sayı lap 

çoxdur. Qoy Zərifə xanımın şəfalı əlləri heç zaman yorulmasın, daim xalqın, millətin dayağında dura bilsin! 
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… Yaşadığımız bu təzadlı dünyanın qarışıq zaman çərçivəsində həmişə möcüzələrə inanmışıq. İnanmışıq 

ki, dünyada heç nə təsadüfi deyil. Böyük Yaradan bizim aramızda  elə bizdən fərqli insanlar yaradır. Onlar 

Tanrının elçisi kimi Yer üzündə zaman-zaman insanlara kömək göstəriblər, ümid yerlərinə çevriliblər. 

Görəsən niyə biz Vanqanın, çinli Lyuinin möcüzələrinə inandığımız halda, bir addımlığımızda –çarəsiz 

xəstəliklərə məlhəm olan Zərifə Mayılovanın möcüzələrindən əslində xəbərsizik? 

Amma onun haqqında Apmerikada kitab yazılmış, Almaniyada otuzdan artıq sensasiyalı məqalələr dərc 

olunmuş, Türkiyədə, Rumıniyada bir neçə trikotac məhsulları onun adıyla adlandırılmış, təqvimlər 

buraxılmışdır. 

Zərifə xanım gözləri ilə qaranlıqda qarşısındakı insanın sirli dünyasını üzə çıxarır. İşığı söndürən kimi 

sanki gözləri işə düşür və xəstənin içini görür. O, bütün daxili orqanları sağaltmaq gücünə malikdir. 

Xəstələrin müayinəsi  qaranlıq otaqda aparılır, rentgen dəqiqliyi ilə diaqnoz qoyulur. Gözlərinin gördüyünü 

əlləri tənzimləyir. Onun əlləri həm şüalı, həm də şəfalıdır. 

Zərifə xanım neçə illərdir ki, ümidsizlərə nur paylayır,  xəstəlikdən əzab çəkənlərə şəfa verir. Sorağını 

eşidənlər dünyanın hər yerindən Zərifə xanıma pənah gətirirlər. 

Almaniyada iki imtahandan uğurla çıxan Zərifə xanımı Tanrının möcüzəsi adlandırmışlar. Onun xeyirxah 

və nadir qabiliyyətini almanlar yüksək qiymətləndirmişlər. Xarici dövlətdə qalıb işləməsi üçün Zərifə xanıma 

hər cür şərait yaradılmışdır. Ona müalicə aparması üçün bina ayrılmış, vəkil tutulmuş, hətta cangüdənlər də 

verilmişdir. 

Bizim doğma respublikamızda isə daim onun işləməsinə maneələr törədiblər. Daha düşünmürlər ki, 

güzəranımızın bu günündə onun şəfalı əllərinə möhtac olub, onun təmənnasız müalicəsinə tapınan millətimiz 

var. Bu qadın onun adını tutanlar üçün xeyirxahlıq mücəssəməsidir. Uşaq evlərində, internatlarda, atılmış 

uşaqların, tənha qocaların da ümidi, pənahıdır Zərifə xanım. Hərbi hissələrdə, cəbhə bölgələrindəki 

əsgərlərimiz Zərifə xanımı görəndə gözlərində ümid işığı parlayır, üzlərinə təbəssüm gəlir. 

Zərifə xanım səkkiz aya yaxın Almaniyada yaşadı və işlədi. Geri qayıdanda onun adından istifadə edən bir 

neçə yalançı Zərifənin peyda olduğunu eşitdi. 

— İnsan üçün ən başlıca şey paklıqdır, — de-yir Zərifə xanım — Paklıq hissini itirdikdən     sonra hər 

yola düşə bilərsən. Onların mənim adımdan istifadə etməsini Allah görür və günah işlətdiklərinə görə 

cəzalarını da verəcəkdir. 

… Heç birimiz xəstələnmək istəməsək də, hər halda bu bizdən asılı deyil, bu da həyatımızın qaçılmaz 

olacaqlarından biridir. 60 addan yuxarı xəstəliyə öz şəfaverici əllərilə ümid, arxayınçılıq paylayır Zərifə 

xanım. Qoy Yaradanımız onu bizə çox görməsin! 

Müasir elmin ən son nailiyyətləri belə izah edə bilmədiyi möcüzələr yaradan fenomenlərin həyatı, 

fəaliyyəti ateist məktəblərindən keçmiş indiki nəsil üçün çətin anlaşılan olduğundan laqeyd, qeyri-səmimi 

qarşılanır. Çünki 70 il mənəviyyatı, inam və etiqadı alt-üst olmuş bir xalqın 5-10 ilə özünüdərk yaddaşının 

bərpasına inanmaq tələskənlikdən başqa bir şey ola bilməz.Buna görə də bu gün kəramət və möcüzə 

sahiblərinə, onların xeyirxah əməllərinə etimadsızlığı təbii qarşılamaq lazım gəlir. Məhz elə bu yanaşma da 

bizim milli-mənəvi faciələrimizi dərinləşdirən səbəblərdən biri olaraq qalmaqdadır. Çünki biz möcüzə 

sahiblərini,  ilahi vergiləri,nadir istedadları təkzib etməklə, ilk növbədə məhz bu milli böyüklüyümüzü, bizi 

dünyaya tanıda biləcək istedadları, fenomenləri inkar etmiş oluruq. Lakin onlar var. Onlar gələcək tariximizin 

bugünkü canlı təməl daşlarıdır. 

Həmişə mənəvi iflas, ruh düşkünlüyü, insanın insana qarşı amansızlığı bəşəriyyəti intihara aparanda ilahi 

öz şəfa elçilərini Yer üzünə göndərib. Bəşəriyyəti cahilliyin faciəsindən xilas edib. 

Zərifə xanım da məhz belə bir dövrə — yəni  Allahın tamamilə inkar edildiyi, insan mənəviyyatının qul 

ləyaqətinə endirildiyi, insanın Yer üzünün əşrəfindən adi, cansız robot səviyyəsinə salındığı bir dövrdə 

dünyaya gəlib. 

Adı özündən qabaq qoyulmuşdu bu qızın. Babası Seyid Miskin Zərifə xanımın bu günü barədə hələ anadan 

olmamış dəqiq məlumat vermişdir. Və onun adını Zərifə qoymağı vəsiyyət etmişdi.  

Zərifə xanımın bacısı Füruzə xanımın gördüklərindən: 

… Bir dəfə İstisudan Kilsə kəndinə — atamgilə getmişdim. Zərifə çox dalğın və fikirli görünürdü. Sonra 

qalxıb hara isə getdi. Təqribən yarım saatdan sonra onu çağırmaq üçün arxasınca getdim. Gördüyüm 

mənzərəni heç cür təsvir edə bilmirəm. Zərifə Seyid babamızın ocağında iki ilanı sığallayaraq, hər şeyi 

unutmuş kimi, sanki başqa bir aləmdə idi. Bədənim buza dönmüşdü. Onu çağırmağa iqtidarım olmadı, qorxa-

qorxa geri çəkildim. Evə gəlib əhvalatı anama danışdım. Anamın göstərdiyi soyuqqanlılıq məni daha da 

təəccübləndirdi. Deməli anam bu barədə bilirmiş. 
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Beləliklə, çox çəkmədən ilahi həqiqətən Zərifə xanımın bütün yaşıdlarından, tay-tuşlarından fərqli 

olduğunu öz möcüzəsi ilə təsdiqlədi. 

Zərifə xanımın möcüzəsi Yer adamının görmədikləri və ya görə bilmədikləri aləmlər idi. Və o, maddi 

düyadakıların daxili — iç aləmini görə bilirdi. 

Müqayisə üçün 1893-cü ildə yeni şüanı kəşf etmiş Kornard Rentgen inqilabını xatırlayaq. Dövrünün  ən 

böyük alimləri Rentgenin bəşər tarixində yeni səhifə açdığını təntənəli surətdə elan etmişdilər. 

İndi isə adi azərbaycanlı qızı elmin min illərlə gəlib çatdığı məqamı öz  gözləri ilə ötüb keçmişdir. Onun 

qoyduğu diaqnozlar ən dəqiq cihazlarla, nüfuzlu alimlərin rəyi ilə təsdiqlənir. 

Zərifə xanımın şəfa verdiyi xəstələrin yazdığı minnətdarlıq məktublarını həyəcansız oxumaq olmur.  

İllərlə yataq xəstəsi olan bu insanlar məktublarını sevinc içərisində kövrələrək yazdıqlarını vurğulayırlar. 

Bu isə inam, etibar və etiqad deməkdir. 

Həyatdan tamamilə əlini üzmüş insanların ümid qapısı, pənah yeridir Zərifə xanım. 

 

Hələ ki, onun işləməsi üçün, xalqa təmənnasız xidmət etməsi üçün heç bir şərait yaradılmasa da, o,  öz 

xeyirxah əməllərini davam etdirir. 

Zərifə xanım tez-tez cəbhə bölgələrində olur. Təminatsız, köməksiz ailələrə yardım əli uzadır. Məhz elə bu 

cür xeyirxah  əməllərinə görə H.Z.Tağıyev adına xüsusi diploma layiq görülüb. 

Biz Zərifə xanımı daim qara rübənd, qara geyimdə görürük. O, daima insanlara şəfa əlini uzadıb, 

sağlamlığını bərpa etməyə tələsir. O, bu geyimdə qaranlıq zülmətdən işığa doğru gedən meteora bənzəyir. 

Səmanız aydın, yollarınız uğurlu, əlləriniz isə həmişə şəfalı olsun, Zərifə xanım! 

… Şəhərimizdən, eləcə də respublikamızın ayrı-ayrı rayonlarından hər gün buraya çoxlu xəstə gəlir. 

Həkimdən, dəva-dərmandan, hətta yaşamaqdan əli üzülənlər bu müqəddəs ocağa üz tuturlar.  

Qəbul otağının dəhlizi, həyət, qapının qabağı xəstələrlə dolu idi. Bunlar hamısı şəfa nuruna bürünmək üçün 

böyük ümidlərlə növbə gözləyirdilər. 

Qəbula girdim,  çox şeyi gözlərimlə gördüm, bədənimdə güclü enercinin hərəkət etdiyinin şahidi oldum. 

Mən otağı tərk etməmiş, iki yaşında olan körpə qız uşağı Zərifə xanımın qucağına qaçdı. Məlum oldu ki, Lalə 

anadan olanda sol ayağının çanaq hissəsində şiş olubmuş. Onu Travmatologiya İnstitutunda yoxlayanda 

məlum olub ki, ayağına maye yığılıb. Uşağın ayağını gipsə salıblar. İki il həkimlərə yol döyüblər. Amma bir 

nəticəsi olmayıb. Həkimlər çıxış yolunu mütləq cərrahiyyə əməliyyatında görüblər. Zərifə xanım haqqında 

eşidən valideynlər Laləni onun şəfalı əllərinə tapşırıblar. Cəmi üç seansdan sonra Lalə düzgün, sərbəst 

yeriməyə başlayıb. 

Bu əhvalatı Lalənin atası Mübariz Rəsulov qəbula  gələnlərə söhbət elədi.  

Oturanlardan biri — Lənkərandan gələn Rasim Cahangirov onun sözünə qüvvət verib dedi: 

— Həyat yoldaşımın böyrəklərində olan daşlar Zərifə xanımın şəfalı əllərindən sonra təmizlənir. 

Anadangəlmə kor doğulan Nicat Həsənovun gözləri açılmış, Nazilə Ağayevanın uzun illər karlıqdan 

çəkdiyi əzabı Zərifə xanımın möcüzəli əlləri yox eləmişdir. 

Üzündən nur tökülən bu qadın böyük ürək sahibidir. O, 42 qaçqın ailəsinə himayədarlıq edir. Xəstələrini 

təmənnasız müalicə edir. 

Əllərində həkimlərin diaqnozu olan xəstələri öz gözlərinin işığından keçirib, düzgün diaqnoz qoyub 

müalicə edir. Onun hədsiz sadəliyi, gözü-könlünün toxluğu bir şəxsiyyət kimi bütövlüyündən xəbər verir. 

Çox təəssüf ki, indiyə qədər diqqətdən, qayğıdan kənarda qalan bu qadına xəstələri müalicə etmək üçün 

heç bir şərait yaradılmır, müvafiq orqanlar bu xeyirxah insana qarşı çox laqeyddirlər. Allahın rüsxəti ilə 

insanlara şəfa verənə laqeydlik gös-tərmək isə günah işdir 

 

… İnsan müəmmalı, sirli bir həyat olmaqla yanaşı, planetimizin yeganə ali varlığıdır. Bu ali varlığın da 

pünhani bir dünyası var. Bu pünhani, müəmmalı dünyanı insan dərk edə bilməyəndə və yaxud qeyri-adi bir 

şey müşahidə edəndə, sadəcə olaraq, onu dinməz-söyləməz möcüzədir deyib dayanırıq. Çünki bu möcüzələrin 

mahiyyətini görə və ya dərk edə bilmirik. Müəmmalı və sirli həyatın isə zaman-zaman yaşamaqda davam 

etdiyinin şahidi oluruq. Hər bir kəsin özünə məxsus dünyası var. Doğrudanmı biz dünyamızı dəyişəndə 

yoxluğa qərq oluruq? Bəs ondaCənnət, Cəhənnəm nədir, müqəddəs ruhlar nədir? 

Demək insanlar müvəqqəti yaşamırlar. Bəlkə də elə onlar da ilahi zərrəciklərdir. Bu və ya digər formada 

ömrün ilk mərhələsini məhz Yer kürəsində yaşayıb, sonra isə əbədiyyətə qovuşmaq üçün əsl hə-yatı davam 

etdirmişlər. Bu, dünya tərəfindən qəbul olunmuş bir həqiqətdir. Əsl hikmətlər də bu həqiqətlərdən başlayır. 
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Bəzən insan həqiqətləri inkar edir, yalan danışır, pis əməllərlə məşğul olur. Allaha ibadət edə-edə ölkələr 

dağıdır. Tanrı bu pis əməllərinə görə bəndələrini cəzalandırır, zəlzələlər, tufanlar, quraqlıqlar, sellər, daşqınlar 

törədir. 

Axı hər şey Tanrının hökmü və iradəsindən asılıdır. Bircə hökmü ilə xariqələr yaradır.Bunu indi Tanrı ilə 

əlaqəsi olan, yalnız Allahın hökmü və rüsxəti ilə minlərlə möcüzəli həqiqətləri yaradan Zərifə Mayılova şəfalı 

əlləri ilə xəstələrə sağlamlıq bəxş edə-edə təsdiqləyir. Beləliklə, Allah təkrar-təkrar öz varlığını, hökmünü, 

nəyə qadir olmasını öz sevimli bəndələrinə xatırladır. Onları pis əməllərdən çəkinməyə dəvət edir və öz 

əməlləri vasitəsilə çox sirləri anlada bilir. 

Sirli dünyamızın möcüzəli həqiqəti olan Zərifə xanım Tanrıdan və özündən başqa heç kimsəyə məlum 

olmayan sirli baxışı və sehrli əllərinin möcüzəsini Ulu Tanrısını sevə-sevə, itaət edə-edə insanlara xidmət 

edir. 

Zərifə xanımın fəaliyyəti, insanlara şəfa verməsi, həm də Allahın insanlara olan məhəbbətinin təzahürüdür. 

Zərifə fenomeni bəşəri əzəmətin və ilahi şəfaətin mücəssəməsidir. Allahın ən əziz, ən müqəddəs, saf bəndəsi, 

qədirbilən insanların isə sevimli dostudur bu şəfa pərisi.  

Zərifə xanım təkcə bizim millətin yox, bir nəslin yox, bütün dünyanın şəfa pərisidir. Artıq dünyanın bir 

çox ölkələrində onun möcüzəsi tanınır. 

Bu sadə el qızı yeddinci imam Museyi-Kazımın (s) nəslinə mənsubdur. Onun ulu babası 1587-ci ildəbirinci 

Şah Abbas dövründə Azərbaycana İranın Xorasan şəhərindən köç etmişdir. Bu misilsiz və müqəddəs insanın 

həyatı qəribəliklərlə zəngin olub. 

Zərifə xanım bizim həmyerlimiz və fəxrimiz olsa da, onu əcnəbilər tapıb dünyaya təqdim etmişlər. Yəqin 

bizim doğmalarımızın ona olan soyuqluğu da zamanın möcüzəsidir. 

Zərifə xanım heç ruhdan düşmür. Öz qiymətli vaxtını səhərdən axşamadək xəstələrə həsr edir. İlahi vergili 

Zərifə xanımın  müqəddəs ocağı həm də inam mənbəyidir. İnam isə saflığın özəyidir.Bu ocağa gələnlər 

mənəvi cəhətdən də saflaşır. Zərifə xanım həm də kimsəsizlərin və imkansızların mənəvi dayağıdır. Özü 

qaçqınlıq ömrünün acısını, yurd həsrətinin nə demək olduğunu bildiyi üçün, qaçqınlara, şəhid 

ailələrinə,orduda xidmət edən oğullarımıza daim yardımlar edir. 

Onun şəfalı əllərindən, nurlu gözlərindən sizə də xoşbəxtlik payı düşsün. Onda bu müqəddəs və saf ocağın 

gücünü, möcüzəsini aşkar duyarsınız. 

 

 

… Zərifə xanım XX əsrin yeganə xilaskarı, xe-yirxah şəxsiyyət, xalqına təmənnasız xidmət edən, tibb 

elminin güzgüsü, gözlə görünməz xəstəliklərin rentgenoloq möcüzəçisi, insanlara şəfa verən bir xilaskardır. 

O, Allah qarşısında hər gün hüzuruna gələnlərə təmənnasız xidmət eləyən sadə bir müsəlman qızıdır. 

Qadın həyatda insan tarixinin başlanğıcından bəri öz zərifliyi ilə zamanın ən dəyərlisi hesab edilmişdir. Öz 

dövrünü yaşaya-yaşaya nəsil artırmış, artırdığı nəslin də qayğıları ilə yaşamışdır. 

Qadın, ümumiyyətlə, şərəfli bir addır. Qadını əməlləri ya ucaldır, ya da … 

Əzəli dağlar yaraşığı sayılan, əməlləri ilə lalı dilə gətirən, öz təbii gücü sayəsində hər bir adamın ölçüsünü 

bilən, özündən başqa ətrafını duyan bir insandır Zərifə xanım. 

Fəhminin doğruluğunu və dəqiqliyini seyr etdirən qadir Allahımızın ya bəxşi, ya vəhyi, yaxud da başqa bir 

şəraitdə vergisinin nişanələrini insan bədənində nümayiş və həkk edən məlakə  sifətli bir insandır Zərifə 

xanım. O, minlərlə çarəsizin  üzərində öz şəfaverici rəsmini çəkmiş, həmin inanclı adamların demək olar ki, 

90 faizini sağalt-mışdır. 

Zərifə xanım çox diqqətlidir. Hamıya qarşı du-yumlu hərəkət edir. Heç bir xəstə ondlan narazı qalmır. 

Zərifə xanım xəstəni şirin sözlə dilləndirməklə, sanki onun ilk müayinəsini aparır. Elə həkimlərin də şirin dili 

olanda xəstə tez şəfa tapır. Xəstənin ürəyində  ümid işığı elə bu andan közərməyə başlayır. Xəstə birinci 

müalicədən sonra özünü yaxşı hiss edir. 

Zərifə xanımın anası Bilqeyis xanımın danışdıqlarından: 

 

 

«Mən Mollacəlilli kəndində babam Məşədi Ağamirin gecə ikən yuxuma gəlib bu verginin Zərifə balama 

bağışlanmasını bildirəndən sonra, Zərifənin 18 günlük Müqəddəs yuxuya getməsindən bəri bugünəcən 

keçdiyi şərəfli yolu ancaq həmin müqəddəslərin Allaha sadiqliyi ilə əlaqələndirə bilərəm». 

Çox təbii ki, Zərifə xanım uşaqlıqla gənclik illəri arasında, yəni yeniyetməlik dövründə Müqəddəs 

Yuxusunu yatmaqla ona ilahi tərəfindən verilən vergi əsasında sonrakı illərini narahat yaşamışdı. 
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Zərifə xanım zümrüd baxışları ilə seçilir. Həmin baxışlar həddən artıq iti və nəzərləri cəlb edəndir, həm də 

onda bir qartal baxışı da duyulur. Bu baxışlarda çox böyük və incə bir təbiilik vardır. Elə bu baxışlarla o 

adamları yaxından tanıya bilir. Baxışındakı məsumluğu hesabına lazımi əməlləri yerinə yetirə bilir. Bu 

baxışdan çox şeyləri anlamaq olur. 

Həlim baxışlar bəzən sərt baxışlarla da əvəz olunur. Bu sərt baxışla o zaman əlaqə yaranır ki, xəstə 

yanlışlığa yol verir. Xəstənin öz dərdini gizlətməsi onun sərt baxışına meydan açır. O, ilk baxışdan kimin 

nəyə qadir olduğunu müəyyənləşdirir. Öz nurlu baxışları ilə dəqiqləşdirir. Zərifə xanım öz baxışlarına 

arxalanır yalnız. 

İnsan könlünü oxşamaq, onun ağrı-acısını birgə yaşamaq hər adamın işi deyildir. Zərifə xanım öz ətirli 

nəfəsi ilə ruhlandırır və təravətləndirir. Onun nəfəsində dirilik və şəfaət duyumları var. 

Şəfa mələyi adlandırılan bu qadın nəfəsinə daha çox arxalanır. Həmişə də «Nəfəsim haqqı» deyərək öz sirli 

şəfa əməlini hasilə yetirir. 

Bu elə bir axındır ki, qarşısını heç kim ala bilməz. Nə dəvət edən var, nə də tələb edən. Bura gələnlərin 

zamısı öz dərdini götürüb gəlir. Yağış da da, küləkdə də bu qapının ağzı adamla dolu olur. 

Bu məlakə sifətli Allah elçisinin başına yığışır bura gələnlər. Bu şəfa qapısıdır. Möcüzəli şəfa qapısı. 

Böyük Yaradanın verdiyi istedad bu qapıdadır. Bu qapı niyyət, arzu qapısıdır. 

… Zərifə xanım adının arxasında büsbütün bir möcüzə, bəlkə də xalqımızın əsrin sonuna yaxın fəxr edə 

biləcəyi əsl nadir istedad çoxlarımızdan xəbərsiz xariqələr yaradır. Onunla görüşəndə sanki sirli, müəmmalı, 

eləcə də nurlu bir dünya ilə qarşılaşırsan. 

Şəcərəyə görə bu qeyri-adi nəslin bir qismi İranda, ikinci qismi Hindistanda, üçüncü qismi İraqda, 

dördüncü qismi isə Türküstanda yaşayır. Özü isə 1959-cu ildə Kəlbəcərdə dünyaya göz açan bu balaca qızın 

bütün qəribəlikləri də elə buradan başlayıb. 9 yaşında olanda 12 günlük letargiya yuxusuna gedib, 13 yaşında 

olanda bir ilanın onunla birlikdə yatdığını görüblər. Və bundan sonra bütün ailənin rahatlığı ərşə çəkilib. 

Zərifə xanım uşaqlıq və yeniyetməlik vaxtlarından qəribə hadisələrin qovşağında olmuş və bunlardan çox 

danışmaq,çox yazmaq olar. Ancaq ən maraqlısı isə Zərifə xanımın bugünkü həyatıdır. Axı həqiqətən də 

möcüzəni  nə ilə izah etmək olar? Qaranlıq otaqda insan daxilini görüb, zədəli, xəstə nahiyyələri aşkar 

etməkdə, diaqnoz qoymaqda, görəsən, ona elmin hansı dərk olunmamış qanunu kömək edir? Yoxsa ilahi 

qüvvələr, gözə görünməyən varlıqlar kömək edir? 

Bəziləri onun biosahəyə malik olduğunu iddia etsələr də, Zərifə xanım özü bunu qəbul etmir. Gözlərindəki 

qeyri-adi qüvvənin köməyi ilə insanın daxili orqanlarını dəqiqliklə müayinə edir. Bunu çəkinmədən belə də 

demək olar: Zərifə xanım insanın anatomik-fizioloci quruluşunu əzbərdən bilir. 

Bəs görəsən, müasir elm insanın həqiqətən də rentgen şüası hasil edə biləcəyini istisna etmir ki? Bu sualın 

cavabı üçün heç də dağa-daşa düşmək lazım deyil. Zərifə xanım haqqında yazılan «Maddidən mənəviyə — 

zülmətdən nura» əsərinə müraciət edərək insan fenomeninə zərrə qədər də olsa aydınlıq gətirməyə çalışmışdır 

müəllif. Kitabın ərsəyə gəlməsi üçün böyük zəhmət çəkmiş Həqiqət xanım Kərimova bu kitabı 1998-ci ildə 

oxucuların ixtiyarına vermişdir. 

Günəşdən gələn şüalar insana təsir edir, nəticə etibarı ilə bu qənaətə gəlmək olar ki, insan Yer və Günəşin 

maqnit sahələrinin təsirinə məruz qalır. İnsan informasiya qəbuledici olduğu kimi, həm də informasiya 

mənbəyidir. Bəs elm üçün adi varlıq olan insan bədənindən şüalar ayrılırmı? 

Müəyyən olunmuşdur ki, bioloci obyektlərin, o cümlədən insan bədəninin həyat fəaliyyəti sayəsində onun 

ətrafında müxtəlif sahələr və şüalanmalar yaranır. Ola bilsin ki, Zərifə xanımın orqanizminin şüalanma sahəsi 

başqalarından daha güclü, daha həssasdır. Elmi izahlar Zərifə xanımda rent-gen qabiliyyətinin olduğunu 

təsdiqləmişdir. Bəli, insan həqiqətən də möcüzədir. O, rentgen şüası hasil edə bilər… 

Çeşidli elmi istinadlardan da göründüyü kimi müasir elm bunu istisna etmirmiş. Axı,nəinki elm, heç dünya 

təcrübəsi də buna qarşı çıxmır: gəlin bəsirət görücüsü Vanqanı yadımıza salaq. Həmin qadın da təhsilsiz olsa 

da öz qeyri-adi düşüncə tərzi və qabiliyyəti sayəsində Bolqarıstan Elmlər Akademiya-sının baş elmi 

işçilərindən biri təyin edilmişdir. Eləcə də L.İ.Brecnev zamanında Kremldə qeyri-adi gürcü qadınını da 

burada misal gətirmək olar. Elə bu barədə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar 

İttifaqı sədri, yazıçı-ilahiyyatçı Oqtay Salamzadə də misal çəkərək, neçə illər öncə dostu olmuş bir rus 

curnalisti ilə Vanqanın görüşünə getdiklərini xatırladı. Zərifə xanımın müayinəsindən keçən Oqtay müəllim 

onun haqqında dedi: «İnam illərlə yaranır. Amma Zərifə Yaqub qızına, onun görücülük istedadına inam 

ildırım çaxması kimi bir şey oldu. Kosmosda illərlə yol gedən «rentgen» işığı onun gözlərindən bədənimə 

bircə anda sancıldı, batinimdəki nura boyanmanı həmin andaca hiss etdim». 
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Ancaq bunu da gəlin təbii qəbul edək ki, bu qapını açıb canlı «USM» aparatından  keçməyincə bəziləri ona 

inanmaq istəmirlər. Əgər nəzərə alsaq ki, yaşadığımız indiki dövrdə gündə bir yalançı falçılar peyda olursa, 

deməli onları qınamaq düzgün olmazdı. Zərifə xanım özü də bunları etiraf etdi: 

Doğrusu insanların vəziyyətini görüb onları mən də qınamıram. İndi fırıldaqçılıq aləmi başına götürüb. 

Amma şəxsən mən də nə falçıya inanıram, nə də baxıcıya. 

Dünyada bütün möcüzələrin hamısı yalnız Allahın iradəsi ilə baş verir. Odur ki, bu möcüzə də mənə yox, 

Yaradanıma məxsusdur. Axı, mən nə edirəmsə, yalnız Allahın rüsxəti ilə edə bilirəm. Necə izah edim ki… Siz 

mənim ürəyimdə olanlardan xəbərdar olsaydınız… Hər şeyi olduğu kimi demək olmur… 

Zərifə xanım camaatın arzusu ilə bölgələrdə olub, imkansızlıq ucbatından həkimlərə müraciət edə 

bilməyən minlərlə yoxsullara şəfa vermişdir. 

Zərifə xanım çox məsələlərə toxunmaq  istəməsə də, artıq öz-özlüyündə xeyli mətləblərə aydınlıq gəlirdi. 

Görəsən, ucqar kəndlərdə yol pulu tapıb gələ bilməyən neçə-neçə biçarə insanların yenidən həyata 

qayıtmalarını istəyən yoxdurmu? 

Yəni milyonlara başa gələn cərrahiyyə əməlliyyatını heç nə ummadan, hətta dərmansız belə müalicə 

edərək səfil adamları real ölümün pəncəsindən qurtaran bu xilaskar insanı müdafiə etmək lazım deyilmi? Axı, 

o, harada olursa-olsun, onsuz da öz şəfaverici vəzifəsini hökmən yerinə yetirəcək. 

Onun qarşısında bütün bədxahlar, öz mənfəətini, ciblərini güdənlər heç bir maneə ola bilməzlər. Axı, onu 

Allah aşağı təbəqədən olan bəndələri üçün göndərib. Nə qədər ki, Zərifə xanım bizimlədir, onun şəfalı 

gözlərindən istifadə etmək gərək deyilmi? 

Zərifə xanım təkcə şəfavericilik qabiliyyətinə görə yox, yalnız yeddinci imam Museyi-Kazım (s) 

həzrətlərinin vərəsəsi, qohumu, davamçısı olduğu  üçün ancaq yaşamağa bir çox ərəb ölkələrindən dəfələrlə 

dəvətlər almışdır. 

Və bir də nəzərdən qaçırmayaq ki, Zərifə xanım yeganə adamdır ki, bütün Azərbaycan elmi ictimaiyyətinin 

diqqət və təəccübünü qazanmışdır. Bunu onun şəfasını öz bədənlərində hiss etmiş yüzlərlə xəs-tələri deyir. 

Həmin xəstələr məhz ölkəmizin nüfuzlu təhsil ocaqlarının tanınmış alim və professorları, hətta tibb işçiləri, 

dosent və kafedra müdirləridir. 

Siz isə xariqələr yaradan «Rentgen-qadın»ın canlı möcüzələrini öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz. 

 

 

Zərifə xanım İlahidən bəxş edilmiş qeyri-adi istedada malik son dərəcə  xeyirxah bir insandır. Bu istedad 

onda 9 yaşında olanda 12 gün davam etmiş letargiya yuxusundan sonra aşkar edilmişdir. 

Zərifə xanım rentgen şüası kimi qaranlıqda insanın daxili orqanını görür və mövcud xəstəliklərin son 

dərəcə düzgün diaqnozunu qoyur. 

Həkimlərin diaqnostik aparatlarla və müxtəlif analizlərin müəyyən etdiyi diaqnozu Zərifə xanım bir an 

içərisində edir, həm də bu xəstəlikləri azbir müddətdə müalicə edə bilir.  

Zərifə xanıma İlahidən bəxş olunmuş bu qüdrəti alimlər də, həkimlər də, elm adamları da möcüzə qəbul 

edirlər. 

Qadir Allahın bəxş etdiyi belə  heyrətamiz istedad sahiblərini cəmiyyət heç də birmənalı qarşılamır. 

Bununla belə Zərifə xanımın bu danılmaz məharəti bir çox diplom və fərmanlarla, ən başlıcası isə onun 

əlindən şəfa tapan çoxsaylı xəstələrin minnətdarlığı ilə təsdiq olunur. 

Özünün şəfa vermə qabiliyyətini Zərifə xanım böyük Allahın adı ilə bağlayır. 

 

İnsanın daxili orqanlarını görmə qabiliyyətinə malik olan təbib, xalqımızın xilaskarı, xeyirxah şəxsiyyət, 

xalqına təmənnasız xidmət edən, tibb elminin güzgüsü, gözə görünməz xəstəliklərin rentgenoloq möcüzəçisi, 

insanlara İlahinin köməyi ilə, şəfalı əlləri ilə şəfa verən XXI əsrin fəxri ziyalısı Zərifə xanım öz nəfəsi ilə, 

qızıl əlləri ilə insanları ruhlandırır və təravətləndirir. Yorulmadan, gecə-gündüz insanları müalicə edərək 

həyata qaytarmaqla xeyirxah əməllərini genişləndirir. 

Zərifə xanım geniş zəkaya, yüksək intellekt səviyyəyə, nizami təfəkkürə, nitq mədəniyyətinə və 

heyrətamiz tibbi savada malikdir. Və bu baxımdan Qarabağ əlilləri də unudulmamış, daima böyük 

qayğıkeşliklə Zərifə xanım tərəfindən kömək edilmiş və müalicə olunmuşdur. 

Gününüz xoş, sözünüz kəsərli, əlləriniz var olsun! İlahinin qüdrəti sizə kömək olsun, Siz də öz köməyinizi 

xalqımızdan əsirgəməyəsiniz! 

 

Şəhid və Qarabağ Əlilləri 
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Cəmiyyətinin sədri                                                     Zülfüqarov  Arif 

 

Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin üzvü, insanın daxili orqanlarını görmə qabiliyyətinə malik olan 

loğman, XX əsrin yeganə xilaskarı, xeyirxah şəxsiyyət, xalqına təmənnasız xidmət edən, tibb elminin 

güzgüsü, gözə görünməz xəstəliklərin rentgenoloq möcüzəçisi, insanlara Allah vergisi ilə şəfa verən Zərifə 

xanım Yaqub qızı Nəbiyeva, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin «XX əsrin fəxri ziyalısı» seçilmişdir. 

Zərifə xanım ətirli nəfəsi ilə, qızıl əlləri ilə insanları ruhlandırır və təravətləndirir, həyatda çox narahat 

olmaqla yanaşı, insanlara qarşı həssasdır. İlahi vergisinə düçar olduğu vaxtdan bu günə kimi iki yüz mindən 

artıq xəstəni müalicə edib,təzədən həyata qaytarmış bu dağlar qızı yorulmadan,gecə-gündüz xeyirxah işini 

genişləndirir. 

Zərifə xanım bütün fəaliyyətini xalqımızın səadəti, sağlamlığı,xoşbəxtliyi, gənc nəslin artımı kimi nəcib və 

xeyirxah bir sahəyə sərf etmiş, bu gün də qığılcım sürətilə davam etdirir. 

Hörmətli Zərifə xanım Yaqub qızı, iki yüz mindən artıq zəkanı öz ətrafında birləşdirən bir insan kimi 

Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyəti adından Sizi,bütün mənalı ömrünüzü xalqımızın sağlamlığına həsr etmiş sadə 

və təvazökar insanı,hamımız üçün əziz olan insanı respublikanın «Fəxri ziyalısı» diplomu ilə təltif edirik. 

Gününüz xoş, sözünüz kəsərli, şəfalı əlləriniz var olsun. Ömrünüzdən keçən hər bir dəqiqə bahar gülləri 

kimi təravətli, nəfəsiniz günəş kimi hərarətli, Kəlbəcər torpağı kimi bərəkətli olsun. 

Böyük ehtiram bəslədiyiniz 

Akademik, Azərbaycan Ziyalılar 

Cəmiyyətinin prezidenti                 A.F.HÜSEYNOV 

28 may 1997-ci il 

 

 
 
 
 

MİNNƏTDARLIQ MƏKTUBLARI 

 

VƏ YA ŞƏFA TAPANLARIN 

 

ÜRƏK SÖZLƏRİ 

 

Uşağım 2 yaşından bəri ayaqyoluna gedəndə əziyyət çəkirdi. Həkimə müraciət elədim. Bizi dəqiq diaqnoz 

qoyulması üçün Respublika Diaqnostika Mərkəzinə göndərdilər. Apparat uşağın düz bağırsağında 12 sm sahə 

normadan yoğun olduğunu təyin elədi. Qədərsiz müalicə və dərmanlar elədik. Uşaqda heç bir dəyişiklik 

olmadı. Bizə dedilər ki, beş yaşı olsun cərrahiyyə əməliyatı aparmaq lazımdı. 

2001-ci il fevral ayının 19-da Zərifə xanımın qəbuluna gəldik. Martın 6-da bir seans müalicə götürdü. 

Uşaqda gözlənilməz nəticə alındı, nə köp, nə çətinlik oldu, nə də imalə lazım gəlmədi. Bu gün martın 20-dir. 

İkinci seansı qəbul edirik. Uşağım özünü çox yaxşı hiss edir. 

Allah Zərifə xanımı xalqımıza çox görməsin. O, indiki çətin bir zamanda uşağı əməliyyatdan qurtardı. 

Onsuz da, beş yaşı olanda da uşağı əməliyyat etdirməyə gücüm çatmayacaqdı. Elə bilirəm bu uşağı Zərifə 

xanım bizə təzədən bəxş elədi. 

 

Qurbanquliyev Xalid 

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 

Kürdəxanı kəndi 

ALLAH QORUSUN 

 

Mən, Kazımov Sabir Əli Həsən oğlu 20 ildən çoxdur ki, həkimlərə müraciət edirəm, amma nə dərdimi 

tapan, nə də müalicə edən tapılıb. 

Ağrılarım müalicə olunmaq əvəzinə daha da şiddətlənib. 

Mənə Mərdəkanda, Sabunçuda rentgen aparatında baxıb deyiblər ki, səndə heç bir şey yoxdu, sağlam 

adamsan. 
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Mənim dəhşətli başağrılarım olub, ayaqlarımın ağrısından dayana bilmirdim. Başımın ağrısı tutanda 

özümdə olmurdum, yıxılırdım yerə, daha qalxa bilmirdim. 

Belə vəziyyətdə mən çox zülm çəkmişəm, həkimlər də, rentgen apparatı da mənim düzgün diaqnozumu 

tapa bilməyiblər. 

Məni lap ağır vəziyyətdə Zərifə xanımın yanına qoluma girib, çox çətinliklə gətirdilər. O, mənə baxıb dedi: 

—Böyrəklərində daş və qum var. 

Məşədi Zərifə xanım məni təmənnasız müalicə edib, ağır vəziyyətdən xilas elədi. İndi mən özümü çox 

yaxşı hiss edirəm. 

Allah ona cansağlığı versin, onun bütün arzularını Allah qəbul eləsin. 

 

Zirə qəsəbəsi, Ağamalıyev küçəsi, 11 

Kazımov Sabir. 

10.10.2000 

 

ÜMİDİMİ KƏSMƏDİM 

 

Mənim 32 yaşım var. Bir neçə ay bundan əvvəl həkimlər mənim sol döşümdə mastopatiya aşkar etdilər. 

Mən dəhşətli vəziyyət keçirdim. Gözümün qabağına daha nələr gəlmədi. Ümidimi təkcə Allaha bağladım. 

Mən müalicə elətdirsəm də heç bir yenilik hiss eləmədim. Mənə Zərifə xanımın möcüzələrindən danışıb 

onun yanına getməyi məsləhət gördülər. 

Mən müalicəni axıra çatdırmadım, yarımçıq qo-yub tez Zərifə xanımın ünvanına gəldim. O, məni qəbul 

edib rentgenindən keçirdi və əllərinin gücü ilə, ilahinin qüdrəti ilə  müalicə etdi. Artıq məndə bu xəstəlikdən 

əsər-əlamət qalmayıb. 

Mən bunun üçün Zərifə xanıma hədsiz təşəkkürümü bildirirəm. 

 

Mirzəyeva Xalidə 

Bakı, Ağadadaş Qurbanov küçəsi 46 

13.11.2001 

 

İLAHİ İŞIĞA SÖYKƏNƏN QADIN 

 

Uca Tanrı Adəm övladlarının hamısını eyni,bərabər yaradır, kiməsə fərq qoymur. Adəm övladları isə 

sonradan öz idrakı və təxəyyülünə uyğun olaraq cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi formalaşırlar. Bəzən Adəm 

övladlarının cəmiyyətdə əsl şəxsiyyət kimi formalaşmasında ilahi varlığın xüsusi payı olur. Bu pay isə hamı 

arasında bərabər  bölünmür, bu paydan kiməsə az, kiməsə çox düşür. Ancaq bir şey gün kimi aydındır ki, 

ilahinin bu səxavəti cəmiyyətdə təzahürünü nadir hallarda tapır. Məhz bu səbəbdən də cəmiyyətdə fitri istedad 

sahibləri kimi tanınan belə insanlara çox az təsadüf olunur. 

Dünyanın bir çox ölkələrində «Rentgen-qadın» adı ilə məşhur olan Zərifə xanım Mayılova da beləcə qeyri-

adi istedad sahibidir. Adının özü kimi zərif və mülayim xasiyyətli bu xanım təbabətdə çalışan dünya şöhrətli 

mütəxəssisləri də heyran edib. Onun rentgen şüalı gözləri də, şəfalı əlləri də doğrudan da möcüzədir. Hələ ki, 

bir insan şüuru bunu dərk etmək iqtidarında deyil. 

Mən də bu ilahi qüdrətdən faydalanmış bir ana kimi ona dərin və səmimi təşəkkürümü bildirirəm.  

İnanıram ki, neçə-neçə ailəyə sevinc bəxş edən Zərifə xanım indidən Cənnətin ən yüksək pilləsi — 8-ci 

qatı ilə mükafatlandırılıb. 

 

Rəsmiyyə Qəhrəmanova 

Zəngilan rayon məhkəməsinin sədri 

 

ÜMİD YERİM, PƏNAH YERİM… 

 

Mən uzun müddətdi qadın xəstəliyindən — fibromadan əziyyət çəkirdim. Uzun müalicədən sonra heçbir 

yenilik olmadığını gördükdə  çox pis vəziyyətə düşdüm. Həkimlərin diaqnozunu «USM» aparatı tam 

təsdiqlədi. Deməli məndə mütləq cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq lazım idi. 
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Mən Zəriyə xanıma pənah gətirdim. O, məni müayinə elədi, müalicə götürdüm. Onun şəfalı əlləri məni ən 

çox qorxduğum cərrahiyyə əməliyyatından qurtardı. Özümü indi çox yaxşı hiss edirəm və heç yerim də 

ağrımır. 

Mən sağlamlığımın bərpası üçün Zərifə xanımın təmənnasız xidmətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən 

ona bütün ömrüm boyu minnətdaram. 

Allah onu bizim üçün qorusun. O, bizim ümid yerimiz, pənah yerimizdi. 

 

Suluxanova Lalə 

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu 

K/k 774 

11.XI.200 

 

 

İLAHİ NURLU, İLAHİ XANIM 

 

Bismillahir rəhmanir rəhim! 

Şükür sənə,ilahi! Şükür sənə, ey Yeri, Göyü Yaradanım! 

Bu sözləri Zərifə xanımın nurlu əllərindən nicat tapmış neçə-neçə adamın dilindən eşitmək olar. Onun 

nurlu gözlərində, ilahi qüvvəli əllərindən şəfa tapmış adamlardan biri də mənəm. 

Mənim 43 yaşım var. Beş-altı il bundan əvvəl mənim sol döşümdə fındıq boyda şiş əmələ gəldi. Mən 

qorxudan həkimə getmədim. Düşündüm ki, getsəm həkimlərin cərrahiyyə problemi ilə qarşılaşacağam. Bunun 

da sonrası pis olacaq. Bu illər ərzində bir şişin yanında bir neçəsi də əmələ gəldi. Mən nə edəcəyimi 

bilmirdim. Fikir etməkdən iştahdan da qalmışdım, arıqlamışdım. Mənə Zərifə xanımın ünvanını verib, yanına 

getməyi məsləhət gördülər. Mən ünvanı tapıb növbəyə durdum, qəbula girdim. 

Zərifə xanımın ilk sualı belə oldu: 

—Neçə yaşın var? 

Mən düşündüm ki, yəqin ürəyində çox cavan olduğuma heyfsilənir. Məni ağlamaq tutdu. O, mənə təskinlik 

verib dedi:  

—Narahat olma, ilahinin qüdrəti ilə səndəki şişləri sağaldacağam. 

Bu sözlərdən sonra məndə elə bil ümid çırağı yandı. Mən onun yanına üç dəfə müalicəyə gəldim. Onun 

şəfalı əlləri, nurlu gözləri və xoş sözləri ilə mənim döşümdəki şişlər qeyb oldu. 

Bir müddətdən sonra həmin şişlər sağ döşümdə əmələ gəldi. Yenə də Zərifə xanımın yanına getdim. O, 

yenidən müalicəyə başladı. Amma mən, ömrümün sonu olduğunu düşündüm, bu, çox dəhşətlidir. 

Məni Zərifə xanımın ilahi qüvvəsi yenidən həyata qaytardı. Mənə həyat eşqi, yaşamaq eşqi verən Zərifə 

xanıma minnətdaram və deyirəm: — Allah sizi bəd nəzərdən, bəd insanlardan qorusun! Bütün arzularınıza 

çatasınız, ilahinin nuruna boyanmış ilahi xanım Məşədi Zərifə xanım! 

 

Həyat Hüseynova 

Binəqədi qəsəbəsi, mədən 3, 

korpus 112, ev 43.  
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BİZ ŞƏFA TAPDIQ 

 

Xeyli vaxt idi ki, gözümdən yaş və çirk axırdı. Həkimə müraciət etdim, beş aya yaxın müalicə olundum, 

heç bir nəticəsi olmadı. Vəziyyətim bir az da ağırlaşdı. Təcili cərrahi əməliyyat etdirməyi həkimlər məsləhət 

bildilər. Müalicə zamanı gözümə həkimlər mil batırıb kanalı müalicə etmişdilər. Bundan sonra gözümlə 

burnumun arasında iri bir şiş əmələ gəldi. 

Məni dayım Zərifə xanımın yanına gətirdi. O, gözün yaş kanalı tutulub, oraya mil batırıblar. Şişin içi çirklə 

doludur, — dedi. 

Zərifə xanım öz möcüzələri ilə gözümün müalicəsinə başladı. Elə birinci seansdan sonra özümü xeyli yaxşı 

hiss etdim. Zərifə xanım özü hazırladığı  məlhəmi də mənə verib tapşırdı: 

— Axşamlar həmin məlhəmi gözünə qoy. 

On gündən sonra gözümün yanındakı şişin içi tərtəmiz oldu, gözüm sağaldı. 

Həyat yoldaşım da böyrəklərindən əziyyət çəkirdi. Onu da Zərifə xanımın yanına apardım. Zərifə xanım 

baxan kimi dedi ki, böyrəklərində çoxlu qum və duz var. Üç seansdan sonra yoldaşımın böyrəkləri təmizləndi. 

Zərifə xanımın möcüzəli, şəfalı əlləri bizim ailəni ağır vəziyyətdən qurtardı. İndiki ağır sosial durumda 

Allah Zərifə xanımı adamları bəladan qurtarmaq üçün göndərib. Biz ailəliklə şəfa tapdıq. Allah onun şəfalı 

əllərini bizim kimisilər üçün qorusun!  

Vaqif Surxayev, 

Bakı, Bülbülə qəsəbəsi 

3-cü mədən küçəsi, 102a. 

 

MƏN TANRIMA MİNNƏTDARAM 

 

Neçə vaxt idi böyrəklərimin ağrısı məni narahat edirdi. Həkimə müraciət etdim. «USM»yə və rentgenə 

göndərdilər. Böyrəklərimdə daş olduğunu dəqiq söylədilər. Bir kurs müalicə götürdüm, heç bir xeyri olmadı. 

2001-ci il iyun aynıda Zərifə xanım haqqında yazılmış məqaləni oxudum, sentyabr ayının 14-də onun 

qəbuluna gəldim. O, da eyni diaqnozu qoydu. Mən 3 seans müalicə götürdükdən sonra Zərifə xanım dedi ki, 2 

aydan sonra gələrsən. Mən gəldim, yoxlamadan aydın oldu ki, böyrəklərimdə olan daş da, çirk də tökülübdü. 

Mənim sevincimin həddi-hüdudu yoxdu.  

Ulu Tanrıdan Zərifə xanıma can sağlığı arzu edirəm. Allah səni bizə çox görməsin, dünya durduqca sən də 

durasan deyirəm. Mən üç qız anasıyam, övladlarım da sənə gecə-gündüz duaçıdırlar. Sənin şəfalı əllərini 

öpüb, öz Tanrıma minnətdarlığımı bildirirəm. 

 

Əhmədova Əfsanə Məşədi Əsəd qızı 

Hövsan qəsəbəsi 

 

 

ŞƏFA ÇIRAĞININ SAHİBİ 

 

İslam dini tarixində qüdrətli Yaradanın misilsiz gücünün nümunəsi olaraq biz, saysız-hesabsız möcüzələrlə 

rastlaşmışıq. 
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İnsanların ən çətin məqamlarında böyük Yaradan ümidsiz, çarəsiz insanlara nicat yolunu göstərir, 

ümidlərinə işıq salıb aydınlıq gətirir. Zərifə xanımın şəfalı əllərinin qüdrəti elə bu mənada Ulu Tanrının 

sonsuz möcüzələrindən biri hesab edilir. 

Neçə illərdir ki, çətin müalicə oluna bilən xəstəliyə düçar olmuşdum. Həm respublikamızda, həm xarici 

ölkələrdə müalicələrdən lap yorulmuşdum. Çox ümidsiz yaşayan günlərimin birində Zərifə xanıma müraciət 

etdim və onun ilahi gücünün möcüzəsi ilə rastlaşdım. İllərlə həyatımı əzablı yaşantıya çevirən xəstəliyimin 

məni tərk etməsi, mənə analıq səadətini yenidən yaşatdı. Ailəmə xoşbəxtlik bəxş etdi. Məncə qadın və ana 

üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. 

Ailəmiz sevincli, xoşbəxt günlərini yaşayırdı ki, yoldaşım ağır xəstəliyə düçar oldu. Yenə də Məşədi Zərifə 

xanıma müraciət etdik. Onun qüdrətli əllərinin möcüzəsini ikinci dəfə duyduq. 

Hər sözünü, xeyirli əməlini uca Allahın kəlamı ilə bağlayan bu nurlu əllər sahibi yüzlərlə ailələr kimi bizə 

də səadət bəxş etdi. 

Biz ailəmizin səadəti,  sağlamlığımızın bərpası üçün Zərifə xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk! 

Qoy ulu Tanrı sizin minlərlə insanın nicat yolu olan şəfalı əllərinizin qüdrətini həmişə xalqımızın naminə 

qorusun! 

Şəfa çırağınızın işığı həmişə şölələnsin! 

Abdullayeva Təranə, Tarıverdiyev Tahir  

Bakı, Şəhriyar küçəsi ev 2, mən.41 

 

ZƏRİFƏ XANIMA MİNNƏTDARIQ 

Qızım Könül neçə il idi ki, boğazındakı artıq ətdən əziyyət çəkirdi. Uşaq 10 yaşına çatana qədər min cür 

əzab çəkdik, nəhayət, artıq əti kəsdirməyi qərarlaşdırdıq. Analiz verdik,sidik yaxşı çıxmadı. Uşaqda kökəlmə, 

yorğunluq, baş ağrıları, çox su içmə  kimi hallar müşahidə olunurdu. Könülü Bakı şəhəri Uşaq Urologiya 

xəstəxanasına göndərdilər. Xəstəxananın həkimi tibb elmləri namizədi Kamal Abdullayev Könülə baxıb sol 

böyrəyinin fəaliyyətsiz olduğunu bildirdi və 2 gündən gec olmayaraq cərrahi əməliyyatın vacibliyini dedi. 

Həkim bu sözü mənim və uşağın yanında elə emosiya ilə dedi ki, uşaq dəhşətə gəldi. Mən də bütün analar 

kimi bu vəziyyətə dözə bilmədim, huşumu itirdim. Mənə kömək edib ayıltdılar, amma həyəcanlanmış uşaq 

sakitləşmirdi. Biz həkimə yalvardıq ki, əməliyyata razıyıq, ancaq böyrəyini götürməmək şərtilə. O,dedi ki, 

başqa çarə yoxdur. Biz uşağı xaricə aparmaq istədiyimizi bildirdikdə həkim dedi, bu xəstəliyin dünya üzündə 

müalicəsi yoxdur. Biz çox pis vəziyyətdə evə gələndə bir qohumumuz Zərifə xanımın yanına getməyi 

məsləhət gördü. Biz getdik. Zərifə xanım da müayinədən sonra sol böyrəyin fəaliyyətsiz olduğunu bildirdi və 

ertəsi gündən müalicəyə başladı. Birinci seansdan sonra uşaqda suyu az içmək , sidiyində xılt, ərp və uşaqda 

gümrahlıq  gördük. Üç gün müalicə müddəti tamam olub. Könül özünü çox yaxşı hiss edir. Könülü cərrah 

bıçağından azad edən, onu şikəst olmaqdan qurtaran bu ilahi vergili şəfa pərisinə minnətdarlıq etməyə söz 

tapmırıq. Allah onu bizim kimi ümidi üzülmüşlərin üstündən əskik etməsin. Çox sağ olun, Zərifə xanım. 

Uşağımızın fəaliyyətsiz böyrəyini fəaliyyətə gətirməklə bizə dünyanı bəxş etmisiniz, bizi zülmətdən işığa 

çıxarmısınız. Sağ olun, Zərifə xanım! 

Könülün valideynləri: İlqar və Seylan Novruzovlar 

Bakı ş.Abşeron r-nu,Novxanı kəndi 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

Mən, Ağəliyeva Afizə 1997-ci ildə ailə qurmuşam. Övladım olmamışdı. Həkimlərə çox müraciət etmişəm, 

çoxlu da müalicə olunmuşam. Lakin heç bir səmərəsi olmurdu. Mənə Zərifə xanımın yanına getməyi məsləhət 

gördülər. Mən gəldim. O, mənə həyatın ən şirin nemətini bağışladı. Bizim bütün ailəmizin adından Zərifə 

xanımı bağrıma basıb  öpürəm, ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona qurban olum, o bizim ailəni qırılmaz 

tellərlə bir daha bərkitdi. 

 

Ağəliyeva Afizə 

 Qobustan rayonu, Mərəzə qəsəbəsi 

Ş.Şikarov küç., ev 92 
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ƏLLƏRİNİZ VAR OLSUN 

 

1985-ci ildən bəri beyindaxili kista xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Zərifə xanım haqqında yazılmış 

«Maddidən mənəviyə—zülmətdən işığa» adlı kitabı əldə etdim, oxudum. Məndə çox güclü inram yarandı. 

2001-ci ilin fevral ayının 9-da ilk dəfə Zərifə xanımın qəbulunda oldum. Müayinədən sonra həkimlər 

qoyduğu diaqnozu Zərifə xanım da dedi. Hətta xəstəliyin nə zaman başlandığının tarixini də düzgün dedi. 

Mənim gözlərim görmürdü, ümumi halsızlığım var idi, taqətsiz idim. Zərifə xanım mənə ürək-dirək verib 

dedi: 

—Narahat olma, hər şey düzələcək. 

İki dəfə xanımın müayinəsindən keçəndən sonra mən eynəyimi atdım, sərbəst oxumağa başladım. Xanım 

mənə demişdi ki, qulağından su açılacaq, onunla da nasazlığın düzələcək, elə də oldu. Bu xəstəliyimlə 

əlaqədar hələ İranda olanda da beynimi operasiyaya yazdılar. Onda imkanım olsaydı, yəqin ki, Təbrizdə 

cərrah bıçağına tuş olacaq idim. Məni bu dözülməz, ağır xəstəlikdən Zərifə xanım xilas eləyib. Heç bilmirəm 

necə minnətdarlıq edim. İmkansızlara, xəstələrə şəfa verən əlləri yorulmasın. Nə qədər ki, yaşayıram Sizə 

minnətdaram, Zərifə xanım.Sağ olun,əlləriniz var olsun! 

 

Əhmədova Şövkət Məhəmməd qızı 

Naxçıvan şəhəri, Sabir küçəsi, 14 

 

BU GÜN BAYRAM EDİRƏM 

 

2001-ci ilin fevral ayı mənim həyatımda ən ağır günüm olub. Böyrəyimdən bərk ağrı tutdu, nəfəsim 

kəsilirdi. Həkimə müraciət etdim, böyrəyimdə daş olduğunu,cərrahiyyədən başqa yolu olmadığını söyləyəndə 

özümü itirdim. Mən Şəkidəki həkimlərə inanmadım, Bakıya gəldim. Xəstəxanada elə həmin diaqnozu 

qoydular. Mütləq böyrək çıxarılmalıdı. Əməliyyat üçün imkanım  olmadığı üçün həyatdan da əlim üzüldü. 

Mən bir xeyirxah insanın köməyi ilə Məşədi Zərifə xanımın qəbuluna gəldim. Məni müayinə etdi. 

Əməliyyatsız sağalacağıma söz verdi. Sevincimdən ağladım. Üç dəfə yanına getdim, həqiqətən ağrılarım yox 

oldu. Bir aydan sonra yoxlamaya getdim, tamamilə sağaldığımı söylədi. Bu  müddətdə böyrəyimdən düşən 

daşları həkimlərə göstərdim, həqiqətən böyrək daşı olduğunu söylədilər və öz təəccüblərini də gizlətmədilər. 

Zərifə xanım ağır xəstə günlərimi toy-bayramla əvəz etdi. 

Mən sizin ilahi qüvvəniz sayəsində həyata qayıtdım. Qoy bizim kimi adamların duası sizin həyanınız 

olsun. Zərifə xanım, bizim üçün, imkansız insanlar üçün Allah sizi göndərib. Həmişə yaşa, var ol, deyirəm. 

 

Şəki şəhəri, İncə kəndi. 

Məhəmmədova Səmən 

02.07.2001 

YAŞAMAQ ŞANSIM AZ İDİ 

 

Mən ən sevincli günümü Zərifə xanımla rastlaşanda yaşamışam. Həkimlər mənim daxili orqanlarımda olan 

şişin əməliyyat yolu ilə müalicə edəcəkdilər. Allah məni Zərifə xanımla rastlaşdırdı. Müayinədən sonra bütün 

xəstəliyimi üzümə oxudu. Yaşamaq şansım  çox az idi. İlahinin vergili insanı Zərifə xanımın müalicəsindən 

sonra şişim çəkildi. Ömrümdə bu boyda möcüzə ilə rastlaşmamışdım. O, məni yenidən həyata qaytardı. Onun 

insanlığına, alicənablığına, qüruruna, mədəniyyətinə heyran kəsildim. 

Şair olsaydım, onu şerlə vəsf edərdim, müğənni olsaydım, ancaq onun üçün oxuyardım, onun nurlu 

gözlərini, şəfalı əllərini, baldan şirin sözlərini qələmə alıb aləmə car çəkərdim. 

Amma bu yazımla heç olmasa ürəyimi bir damcı boşaltmaq istəyirəm. 

Siz böyük Yaradanın ən sevimli, nurlu,  işıqlı bəndəsisiniz; Siz xalqımız üçün nicat çırağısınız; Allah Sizi 

bizlər üçün qorusun; Siz bizim ailəmizə bəxş etdiyiniz sevgi üçün qarşınızda diz çöküb, baş əyib, əllərinizdən 

öpürəm. Siz bizim sönməkdə olan çırağımızı yenidən yandırdınız. Qoy Allah da Sizin çırağınızı əbədi sönməz 

etsin. 

Böyük ehtiramla, 
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Səidə Musayeva,iqtisadçı 

Bakı şəhəri, Qarabağ küç.,ev 34, mən.27 

 

 

İLAHİ QÜVVƏNİN İCRAÇISI ZƏRİFƏ XANIMA MİNNƏTDARLIQ 

 

Dəhşətli ağrılar məni əldən salmışdı. «USM» aparatı əlimə kağız verdi ki, ödümdə daş var, ölçüsü də çox 

böyükdür — 22 mm. Məni operasiyaya yazdılar. Mən başqa yerlərə də müracdiət etdim. Öz həkimim Müşfiq 

bəyin dediyi diaqnozları onlar dadedilər. Öd kisəsinin  ağzı  həmin daşın ölçüsün-dən kiçik olduğu üçün heç 

cürə müalicə etmək mümkün olmadı. Mən imkansızlıqdan ən güclü ağrıkəsən dərmanlardan istifadə elədim. 

Qorxudan da dəhşətli dərəcədə arıqladım. Nəhayət, Zərifə xanım haqqında eşitdim və görüşünə gəldim. Mən 

2002-ci ilin yanvar ayının 5-də dəhşətli ağrı ilə Zərifə xanımın qəbuluna düşdüm. Zərifə xanım da həkimlər 

qoyan diaqnozu üzümə dedi. Və soruşdu ki, səni nə əcəb indiyə kimi doğramayıblar? O, məni müalicə 

edəcəyini deyəndə gözlərimdə ümid çırağı yandı. Təxminən üç dəfə müalicədə oldum, daşlarım quma dönüb 

töküldü. Özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Mən qorxa-qorxa 19 apreldə yenə «USM»yə getdim, heç bir şey 

tapa bilmədilər. Soruşdular ki, hanı daşlar? Mən iftixarla hamısını danışdım. Bir daha əmin oldum ki, Zərifə 

xanımın ilahi qüvvəli əlləri məni sağaldıb. 

Bu iş üçün Zərifə xanıma təkcə mən yox, ailəm də, uşaqlarım da, qohumlarım da minnətdardırlar. Zərifə 

xanım, çox sağ olun, ömrüm boyu sizə minnətdar olacağam. Siz məni yenidən həyata, balalarıma, ailəmə 

qaytarmısınız. Əgər imkanım olsaydı, bütün dünyaya elə bir səs salardım ki, siz nəyə qadirsiniz və siz 

kimsiniz. Sağ olun, xeyirxah, təmənnasız insan, Zərifə xanım.  

Hörmətlə, 

Sevda xanım Şükürova  

Sumqayıt şəh.,17-ci məhəllə, ev 15/38a 

 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

İlahi vergili Zərifə xanıma! 

1996-cı ildən bu yana qadın xəstəliyindən dəhşətli günə düşmüşdüm. Həkimlərin iynə-dərmanı mənə heç 

bir kömək etmirdi. Hər iki-üç aydan bir ağrılar tutur, qanaxmalar başlayır, ömrümün sonu çatdığını 

düşünürdüm. Mənə həkimlər əməliyyat etməyi məsləhət gördülər. Onda mənim maddi gücümdən başqa, sağ 

çıxmağıma da güman yox idi. Bir tanışımın yeddi il  idi ki, övladı olmurdu. O, Zərifə xanımın müalicəsindən 

sonra ana olmuşdur. Həmin müəllimə ilə Zərifə xanımın qəbuluna gəldim. Məni dava-dərmansız müalicə etdi, 

heç bir ağrılarım qalmadı. Mən operasiyadan çıxmaya bilərdim. Zərifə xanım məni ölümün pəncəsindən aldı. 

Bu gündən sonra nə qədər ömrüm var mən Zərifə xanıma minnətdaram. Həm canım sağ qaldı, həm də pulum 

cibimdə qaldı. Allah sizi qorusun, Zərifə xanım! İlahidən Sənə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Qoy qeyri-

adi qüvvənizlə bizim imkansız xalqımıza olan köməyiniz heç zaman tükənməsin. Allah Sizi bizim millətə 

güclü bir hədiyyə göndərib. 

Yaradanımız həmişə dayağınızda dursun, Zərifə xanım! 

Hörmətlə,  

Qurbanova R. 

Mətbuat prospekti 2, ev.31. 

 

 

MÜQƏDDƏS İNSAN… 

 

Ulu Tanrının Yerə göndərdiyi müqəddəslər cərgəsində durmağa layiq olan, isməti, hörməti, sadəliyi, 

təvazökarlığı, iti ağlı, geniş dünyagörüşü, fitri istedadı və mərhəmət dolu qəlbi ilə insanları həyata qaytaran, 

ürəklərə qüvvət, dizlərə taqət, gözlərə nur seli bağışlamağa qadir olan tədbirli, təmkinli, dəyərli bir insan, zərif 

çiçək ətirli, Zərifə xanım! 

Sizə nə xoş söz desəm, nə söyləsəm də yenə azdır. Haqqınızda oxuyub öyrəndikdən sonra Sizin 

ziyarətinizə gəldim. Ona görə böyük Allaha minnətdaram, hər gün şükürlər edirəm. Sizi dünyaya gətirən 
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xanım Ananız (Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin) belə övlada görə Allahın yanında ən savab iş görmüş 

adamdır ki, indi onun yeri Cənnətdir. 

Qadir Allahdan arzum budur ki, Sizi xeyirxah bir mələk kimi daim qorusun,bəd nəzəri uzaq eyləsin, ailə 

xoşbəxtliyi,övlad sevinci qismətiniz olsun! 

İllər keçdikcə Sizin qüdrətiniz daha da artsın, millətin pənah yeri, ümid çırağı olasınız. Ocağınız daha da 

gur yansın! 

Allah amanında! 

Dərin hörmət və ehtiramla, Sizə pərəstiş edən: 

 

Lətifə Süleymanova 

ADDİ-nun baş müəllimi 

 

HƏSRƏTİMƏ QOVUŞMUŞAM 

 

Bu həsrət uzun illər ailəmizi bürüyən övlad həsrəti idi. Tibbi müalicələrin effektsizliyi məni ruhən 

öldürmüşdü. Müalicələrdən imtina eləyib qəlbimin intizarına qısıldım. Bu ara Zərifə xanım haqqında qəzetdə 

getmiş yazını oxudum və onunla görüşdüm. Sonuncu ümid və təsəlli yerim bu ocaq, bu gözəl şəxsiyyət oldu. 

Cəmi 3 dəfə müalicə olunduqdan sonra özümdə dəyişiklik hiss elədim. Hamilə oldum, hər ay ziyarətə 

gəldim. Uşaq dünyaya gəldi, oğlan oldu. Qeyd etməliyəm ki, qeyri-adi gözəl uşaqdır, sanki nurdan yaranıb. 

Ailəmizin sevincini sözlə ifadə etmək qeyri-mümkündür. Hazırda 4 aylıqdır, sağlam və gümrahdır. 

Ailəmiz ziyalılardan — həkimlər, hüquqşünaslar,  müəllimlər, mühəndislərdən ibarətdir. Mən bir ziyalı 

kimi aydın və səlist düşünən bütün insanların, fenomenal şəxsiyyətlərin qorunub saxlanmasına, onun qeyri-

adi gücünün təbliğinə çağırıram. Bu cür şəxsiyyətlər millətimizin və xalqımızın sərvətləridir. Biz də onları 

göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Belə saf qəlblərə toxunmaq şəffaf suyu bulandırmaq qədər təhlükəli və 

günahdır. 

Mən insanları ədalətli, vəfalı və sədaqətli olmağa çağırıram. Zərifə xanımın qədrini bilək və onu özünün 

layiq olduğu kimi qiymətləndirək! 

Hörmətlə, 

 

Samirə Səmədova, 23 yaşlı bioloq 

Bakı şəhəri 

 

NUR ÖVLADI 

 

Allahın qüdrəti ilə xalqın sağlamlığının keşiyində duran Zərifə xanıma. 

2002-ci il yanvar ayının 2-dən üzümdə üçlük sinirinin dartılması  ilə əlaqədar xəstəlik qeydə alındı. Bir 

neçə həkim və professorlara müraciət etdim, hər cür iynə, dərman qəbul elədim. Heç bir xeyri olmadı. Mənə 

Zərifə xanımın ünvanını verdilər. Həmin günü onun qəbuluna getdim. Zərifə xanım həkimlərin qoyduğu 

diaqnozu olduğu kimi üzümə söylədi. Mən bunun möcüzə olduğunu o dəqiqə anladım. Üç gün müalicəyə 

gəldim. Heç bir dava-dərmansız, heç bir təmənnasız məni müalicə etdi. Ağrılarım azaldı, ruhən yüngülləşdim. 

10-15 gün ərzində özümdə çox böyük dəyişikliklər hiss etdim. 

Öz-özümə fikirləşdim,bu xanım doğrudan da möcüzədir. Allah onun köməyi olsun. Gün o gün olsun ki, 

dövlətimiz belə bir xanıma işləmək üçün şərait yaratsın. Qoy xalqımızın, ehtiyacı olanlarımızın sağalmasına 

kömək edə bilsin. 

Məni yenidən həyata qaytaran Zərifə xanıma bütün ailə üzvlərim də, özüm də minnətdaram. Arzum budur 

ki, Zərifə xanım bizim sevimli millətimizin övladı kimi,  sevimli möcüzələr sahibi kimi   də yaddaşlara 

köçürülsün. Qoy biz, Azərbaycan xalqı kimi, Azərbaycan övladı ilə fəxr edək. Axı,ona ilahi qüvvə kömək 

edir. 

Hörmətlə, 

 

Evdar qadın B.Ələsgərova 

13.08.2002-ci il 
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QƏLBİMDƏ ƏBƏDİ YERİNİZ VAR  

 

Hörmətli, mehriban, əziz Zərifə xanım haqqında dil danışmaq, qələm isə yazmaqda acizdir. 53 yaşım,  

ailəm, övladlarım və xəstəlik «çələngim»  var. Mən heç zaman möcüzələrə inanmamışam. Sol döşümdə 

əmələ gələn düyün həkimlər tərəfindən ağrılı-acılı müalicələr nəticəsində böyüyüb rişələndi və məni cərrahi 

əməliyyat qarşısında qoydu. 1981-1998-ci illərim ərzində həyatımdan,  ömrümdən və sort- basort 

müalicələrdən bezdim. 

Xoş bir təsadüf nəticəsində Zərifə xanım haqqında eşitdim və eşitdiklərimə düzü heç inanmadım da. Lakin 

bir neçə vaxt ölümcül vəziyyətdə olanı sağlam görüb qərara gəldim. 1998-ci ilin avqustunda Zərifə xanımın 

qəbuluna getdim. 

İlk anda məni dəvət edən saniyədən üzündə rübənd olmağına bayxmayaraq, mənə onun qeyri-adi,xoş 

nəfəsi dəydi. Qorxum yox oldu. Zərifə xanım mənim diaqnozumu dəqiqliyi ilə elmi dildə mənə izah elədi. O 

andaca onun alimliyinə inamım artdı. 

Zərifə xanım məni sağaldacağına söz verdi  və sağaltdı da. Ömrümün 17 ilini qəmlə başa vurduğum, özü 

bildiyi kimi rişələnib döşümdə böyüyən, məni incidən şişi üç günə yox elədi. 

Sonra miomanı, qara ciyərimi, öd kisəmi müalicə edən Zərifə xanım məni həyata, ailəmə, övladlarıma 

təzədən bağışladı. 

Zərifə xanım, Siz Allahın xilasedicisi, şəfavericisi, ümidvericisi missiyasını yerinə yetirmək üçün bizə 

bəxş etdiyi elçisisiniz. 

Siz Azərbaycan xalqının əvəzolunmayan sərvətisiniz və biz də bu sərvəti qorumalı, əzizləməli, yad gözdən, 

yad sözdən güdüb, qədrini, qiymətini bilməliyik. Sizinlə bir məkanda, zamanda, ölkədə yaşadığım üçün 

özümü xoşbəxt hesab edirəm. 

Sizinlə ünsiyyətdə olan hər bir adamın, şəxsən mənim və ailəmin hər bir üzvünün  ürəyinin bir guşəsində 

sizin dəyişməz, sönməz əbədi yeriniz var. 

İlahi nəfəsinizin, şəfalı əllərinizin, nurlu gözlərinizin əbədi və tükənməz olmasını Allahdan arzu edirəm. 

 

Nigar Əhməd qızı Sultanova 

Azərbaycan Geofizika Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunun şöbə müdiri, geofizik 

Bakı şəhər sakini 

NİCAT YOLUNA AÇILAN QAPI 

 

Hər yerdən əlacı kəsiləndən sonra son ümid yeri bilib bu ünvana üz tutan yüzlərlə, minlərlə  insanlardan 

biri kimi mən də ilahi vergili Zərifə xanıma müraciət etməli oldum. 

Xəstəliyimlə əlaqədar «Funda» tibb mərkəzində «USM»dən keçdim. «USM» qarın boşluğunda törəmə 

olduğunu aşkar etdi. Bunun «exinokokk» olduğunu yəqin etdilər və ancaq cərrahi yolla müalicə olunduğunu 

qeyd etdilər. Mən diaqnozu bir daha dəqiq yoxlatdırmaq üçün Respublika Diaqnostika Mərkəzinə müraciət 

etdim. Kompüter tomoqrafiya müayinəsindən sonra həkimlər  bu törəmənin bağırsaqlar arası qatda olduğunu 

yəqinləşdirdilər. Amma bunun «exinokokk» və ya başqa bir şey olduğunu deməkdə çətinlik çəkdilər. 

Vəziyyətimin getdikcə ağırlaşmasına baxmayaraq həkimlərin bir-birinə zidd olan fikirləri məni cərrahi 

müdaxilədən çəkindirdi. 

Zərifə xanımın qəbuluna gəldiyim gün keçirdiyim hissləri sözlə ifadə etməyə acizəm. Müasir diaqnostika 

aparatlarının bir il ərzində təyin etməkdə çətinlik çəkdiyi xəstəliyi 30-40 saniyə ərzində qaranlıq otaqda 

müayinə edən Zərifə xanım bunun bağırsaqlar arası qatda olan şiş olduğunu müəyyən etdi və mənə səhv 

diaqnoz qoyulduğunu bildirdi. 

İbtidai təhsili olan, insan anatomiyasını,tibb elminin bütün incəliklərini  dərindən bilən, orqanizmdə gedən 

fizioloci proseslərin məntiqi izahlarını verməklə yanaşı, insanı heyrətdə qoyan, nurlu gözləri ilə daxili görmə  

qabiliyyətilə seçilən bu qadının yalnız Allahın canlı möcüzəsi olduğuna inanırsan. 

Hər gün neçə-neçə ümidini itirmiş, ürəyi dərdlə dolu, gözləri imdad diləyən insanların xilaskarı, nurlu 

gözləri, şəfalı əlləri dərdlərə məlhəm olan Zərifə xanım Ulu Tanrının biz insanlara bəxş etdiyi ən qiymətli 

sərvətdir. Bir Diaqnostika Mərkəzinin öhdəsindən gələ bilmədiyi bir işi görməyə qabil, ürəyi mərhəmətli bu 

qadın qəbul etdiyi xəstələrin dərdini öz dərdi bilib təəssüflənir, şəfalı əlləri, nurlu gözləri ilə dərdinə əlac edir. 
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Allahın seçilmiş bəndəsi Zərifə xanımın qiymətini Ulu Tanrı verdiyi kimi, biz insanlar da onun qiymətini 

bilməliyik! 

Ömrümün bahar çağında yaşamağa olan ümidimin söndüyü bir vaxtda, bu ümidi yenidən alovlandırdı. 

Ürəyi mərhəmətlə dolu, möcüzələr möcüzəsi Zərifə xanıma hədsiz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Ulu Tanrı Sizin əlinizin şəfasına şəfa, gözünüzün nuruna nur calasın! 

Hədsiz minnətdarlıq hissi ilə: 

 

Saməddin Süleymanov 

Mühəndis-texnoloq 

14.12.1999-cu il 

ƏSL MÖCÜZƏ… 

 

Ulu Tanrımız hər şeyə qadirdir. Ona görə də yaratdığı hər bir möcüzə onun böyüklüyünün və hər şeyə 

qadirliyinin sübutudur.  

İlahinin belə möcüzələrindən biri də Kəlbəcər elinin ləyaqətli qızı Zərifə xanıma verilən qeyri-adi, ilahi 

vergidir. Bunun sayəsində o, öz gözləri ilə xəstəliyi tam dəqiq müəyyən edir və çox qısa müddətdə ilahinin 

gücü, qüdrəti ilə də müalicə edir. 

Zərifə xanımın «Şəfa Ocağı»ndan saysız insanlar və o cümlədən mənim ömür-gün yoldaşım Donara xanım 

da  şəfa tapmışdır. 20 ildən çox ona əziyyət verən, həkimlərin əlac edə bilmədikləri xroniki xəstəlikdən xilas 

olmuşdur. 

Mən Zərifə xanıma bütün ömrüm boyu minnətdaram və deyirəm ki, Ya Rəbbim, şükürlər olsun Sənə ki, 

Sən öz möcüzələrindən ən böyüyünü Zərifə xanımın simasında Azərbaycan millətinə bəxş etmisən. Ya 

Rəbbim, Zərifə xanımı hifz elə, onu bu millətə çox görmə… Amin! 

 

R.Əlibəyli 

Texnika elmləri doktoru, professor 

30.XII.1999 

 

ÖMRÜM BOYU BORCLUYAM 

 

Mən «Müsavat» qəzetində Allah vergili Zərifə xanım haqqında oxudum: «29 il Azərbaycanda sübut edə 

bilmədiyim bir şeyi alman mütəxəssisləri yarım saata təsdiqlədilər». Bu məqaləni oxuyandan sonra mən bu 

şəfalı əllərin sahibi Zərifə xanımın yanına getdim. O, mənə diqqətlə qulaq asıb şəfalı əlləri və nurlu gözləri ilə 

məni narahat edən qıçlarımdakı ağrıları 3 seans müalicədən sonra aradan götürdü. Odur ki, mən bu «Rentgen-

qadın» adını almış Zərifə xanımı rentgen şüalarının ixtiraçısından da xeyli düzgün təyin edən şəfalı əlləri və 

gözləri qarşısında baş əyirəm. Və onun bu şəfasının dünya adamlarına bəxş etdiyi sağlamlığın təsir dairəsinin 

böyüklüyünə inanır və onu bizim xalqa Allah tərəfindən verilmiş bir əvəzsiz vergi sayıram. 

Mənim kimi minlərlə adamlar Zərifə xanımın o zərif əllərindən və gözlərindən şəfa tapdıqlarına görə ona 

ömür boyu borclu olduqlarını bildirirlər 

 

Səməndər Məmməd oğlu Seyidov 

Azərb.NQS Dövlət Elmi-Tədqiqat və 

Layihə İnstitutunun laboratoriya  

müdiri, geologiya-mineralogiya 

elmləri namizədi 

21.XII.1999 

 

ÖMRÜN UZUN OLSUN, ZƏRİFƏ XANIM 

 

Mən «Xalq qəzeti»ndə Zərifə xanımın möcüzəli müalicələri haqqında oxudum. Həkim olduğum üçün bəzi 

insanların orqanizmində yüksək biotokların olması haqqında və bunların müalicəvi təsiri olması haqqında 

bilirdim. Belə biotoklar da ilahi tərəfindən hər bir insana yox, seçmə adamlara verildiyini də dəqiq bilirdim. 

Özümdə qadın xəstəliyi olduğu üçün Zərifə xanıma müraciət etdim. 
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Bu gün son dəfə Zərifə xanımın müayinəsindən keçdim. Özümü son dərəcə yaxşı hiss edirəm, heç bir 

narahat olan yerim yoxdur. 

Bu möcüzəli insan ailəmizdən bir nəfərə də böyrəyin büzüşməsi diaqnozunu vermişdir. Zərifə xanım  bu 

xəstəni də öz şəfalı əlləri ilə müalicə etdi. Hal-hazırda onun da heç bir şikayəti yoxdur. 

Bütün yuxarıda göstərilənlərə görə mən Zərifə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah onu bizə çox 

görməsin. Yaradanımız ona həmişə dayaq olsun. Ömrün uzun olsun, Zərifə xanım! 

 

Həkim Rəna xanım 

02.01.2000 

 

ULU TANRININ HƏDİYYƏSİ 

 

Mən kiməm? Zərifə xanımın şəfa ocağından, nurundan şəfa tapan minlərdən biri. Bu xanımı ilk dəfə 

görəndə mənim yadıma bir şerin misrası düşdü: «Nurdan yaranmısan, nurdu baxışın». 

Müsəlman Şərqində tarixdə izi olan xanımlar, analar olub. Hər bir xanımın da tarixdə öz yeri, öz rolu olub. 

Mən hər dəfə Zərifə xanımı görəndə fəxr edirəm ki, Fatimeyi-Zəhra qüdrətli bu xanımla tanış olmuşam. Elə 

bir nurun işığından mənə də pay, qismət düşüb. Öz lütfünü heç bir Tanrı bəndəsindən əsirgəməyən bu 

mələksima mənim də loğmanım, təbibim olub. 

Çinar boylu, şəkər dilli bu xanıma dünyanın ən məşhur klinikaları həsəd apara bilər. 

İnsanda olan xəstəliyin ani surətdə təyini və qısa bir zaman kəsiyində tam, dərmansız müalicə edilməsi. 

Görəsən bu nədir? Tanrının vergisimi, anadangəlmə fitri istedadmı, yoxsa dünyada heç bir analoqu olmayan 

aksioma? 

Dünyanın 7 möcüzəsi ilə heyrətlənən bəşər övladı, indi də Zərifə xanım möcüzəsi, əsrarı qarşısındadır. 

Uzaq Almaniyada Zərifə xanımı «Rentgen-qadın» adlandırıblar. İndi mənim alman mətbuatına bir sualım 

var: 20 əsrin hansı rentgen aparatı xəstəni həm də dərmansız müalicə edir? 

Bu, Ulu Tanrının Azərbaycan xalqına lütfüdür, hədiyyəsidir. 

Məndən soruşsalar ki, bu təbib xanım kimdir? Deyərəm ki, Tanrı hədiyyəsi. 

Yurdumun Mir Möhsün ağa, SeyidHəsən ağa, Seyid Lazım ağa, Suğra Çələbi, Seyid Yusif ağa kimi 

müqəddəslərinin sırasına bir xanım, bir ana adı da qızıl hərflərlə yazıldı. 

Museyi-Kazım sehrli Zərifə xanım! 

Mən bu yazını 4 yanvar 2000-ci ildə Qədr gecəsində yazdım. Ey xanımlar xanımı, el anası, göl sonası, bu 

müqəddəs gecə sahibi öz Allahlığı xatirinə mənim dualarımı eşidib müstəcəb etsin. 

Tanrı Sizi bizlərə çox görməsin. Uca olan Mövlamız Sizi hər bir diləyinizdə qalib etsin. Qalibli, Yaqutlu 

dünyan xoşbəxt olsun. 

 

Gözümün nurusan, qəlbimin odu, 

Yamacda çiçəksən, zirvədə qarsan. 

Sənsiz bu dünyada yaşamaq çətin, 

Bu qəmli dünyada nə yaxşı varsan! 

 

 

Əsədova Rahiyyə Abbas qızı, 

ingilis dili müəlliməsi 

Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi 

Aslanov küçəsi ev 25  

04.01.2000 

 

ZƏRİFƏ XANIM 

 

Qan təzyiqi və ürək ağrısına dözə bilmirdim. Uzun müddət həkim nəzarəti altında müalicə qəbul eləmişəm. 

Xoş bir təsadüf məni Sizin yanınıza apardı. Sizin ilk müayinənizdən sonra səhhətimdəki dəyişikliyi hər an 

hiss elədim. Allahın adını tutmaqla elədiyiniz hər bir xeyirxahlıq Tanrı dər-gahında öz yerini alır. 

Sizə, Zərifə xanım, uzun ömür, cansağlığı arzu etməklə, Allah bu işdə Sizə yar olsun deyirəm. 

Ən böyük arzum layiq olduğunuz şəraitin dövlət səviyyəsində yaradılmasıdır. 
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Mehriban, insani münasibətinizi, hərarətli və şəfalı əllərinizi heç vaxt unutmayacağam. 

Verdiyiniz şəfa ilə rahat yaşayan 

 

 

Məhəmmədəli Əfəndiyev 

Aqrar Sənaye Bankının idarə rəisi 

11.01.2000-ci il 

 

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM 

 

Hörmətli  və müsəlman xalqının əziz və mömin bəndəsi Məşədi Zərifə xanım! 

Məndə mədə-bağırsaq sistemində kəskin ağrılar var idi. Həkimlər mənə cərrahiyyə əməliyyatı aparmağın 

vacibliyini söyləmişdilər. Siz məni müayinə edərkən yoğun bağırsaqda qızartı və xırda xoralar olduğunu 

müəyynə edərək, Allahın sizə  bəxş etdiyi rüsxətlə məni 2 gün müalicə etdiniz. Ağrılar dayandı. Sonra 

müayinə vaxtı xəstəliyin 80 faiz keçdiyini bildirdiniz. Mən həmin vaxtdan bu günə kimi böyük 

Yaradanımızın Sizə bəxş etdiyi bu möcüzənin təsiri altındayam. Vaxtaşırı Məşədi Zərifə xanımın yanına 

gedib müayinədən keçirəm. Hər dəfə qəbula gələrkən qəbul otağından başlamış böyük qayğıkeşlik və 

müsəlmançılıq hiss edirəm. Allah ona uzun ömür, cansağlığı versin. 

 

Müharibə veteranı,podpolkovnik 

Elbrus İsmayılov 

Bakı şəh., Bakıxanov qəsəbəsi 

 

ƏSRİN MÖCÜZƏSİ 

 

XX əsr! Dünyanın saysız-hesabsız möcüzələri iləbəşəriyyətdə tanınan bir əsr! Bu möcüzələrdən ən kamili 

isə təkcə Azərbaycanda deyil, çox uzaq Almaniyada «Rentgen-qadın» adı ilə məşhur olan Zərifə xanımdır. 

Zərifə xanım heç bir aparatdan istifadə etmədən insanda olan xəstəliklərin dəqiq diaqnozunu qoyur. Bu 

xanımın qəbulunda olan, onun qeyri-adi bir qüvvəyə malik olduğunu hiss edən hər bir kəs yəqin ki, dünyanı 7 

möcüzəsi ilə heyrətləndirən bəşəriyyətdə 8-ci möcüzənin yarandığını zənn edir. 

Mən özüm mədə-bağırsaq sisteminin xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Uzun müddət müalicə olunmağıma 

baxmayaraq heç bir fayda olmurdu. 

Lakin Zərifə xanımın şəfalı əllərinin ecazkar qüvvəsinin köməyi ilə narahatlığım ortadan götürüldü. Buna 

görə Sizə minnətdaram. 

Zərifə xanım,  sonda isə Sizə ən xoş arzularımı bildirir, şəfalı əlləriniz var olsun deyirəm. 

Allah-Təala Sizi Azərbaycan xalqına çox görməsin! 

Hörmətlə:  

Seymur Tağıyev 

«Üç nöqtə» qəzeti, 04.03.2000 

 

GÖRÜŞƏ GƏLDİM 

 

Mən «Rentgen-qadın» elanı ilə tanış oldum. Maraq məni Zərifə xanımın yanına gətirdi. Mən bu şəfa 

ocağında elmin müxtəlif sahələrindən olan ziyalılarla tanış oldum. Növbə mənə çatdı, içəri girdim. Elə içəri  

daxil olan kimi, xoş gəlmisiniz, curnalist qardaş, sözlərini eşitdim. 

—Xoş gününüz olsun, Zərifə xanım. 

—Elçin müəllim, Sizi konkret hansı suallar maraqlandırır? 

—Zərifə xanım, siz artıq curnalistləri maraqlandıran suallara cavab vermisiniz. Məni sizin qapınıza gətirən 

isə inam olub. Gəlin səmimi söhbət edək. Özümü narahat hiss edirəm. 

Zərifə xanım işığı söndürüb, şəfaverici gözləri ilə məni müayinədən keçirtdi. Sağ böyrəyimdə 2 dənə daş 

olduğunu, hətta neçə santimetr olduğunu dedi. Məndə çox güclü refleks baş qaldırdı, həyəcanlandım. 

Cəmiyyətin sağlamlığı keşiyində duran Zərifə xanıma uğurlar diləyirəm. 

Keçmişi Günəş üzünə həsrət, bu günü Günəş tək parlaq olan Azərbaycan övladı — Zərifə xanım Mayılova 

parlasın Günəş kimi, ucalsın Ay kimi. 
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Xoş arzularla: 

 

Elçin Əlizadə, curnalist 

«Haqqın sədası» qəzetinin şöbə müdiri 

 

ÇOX SAĞ OL DEYİRƏM 

 

Tarixdə möcüzəli hadisələr çox olub. Möcüzəli insanlar isə peyğəmbərimizin, imamlarımızın döv-ründə 

olub. Möcüzələr o insana bəxş olunur ki, O, Allahın sevimli bəndəsidir. 

XX əsrin sonunda biz öz möcüzələri ilə insanların diqqətini cəlb edən  bir qadın tanıdıq. Zərifə xanım. 

Mən qəzetlərdən onun haqqında oxusam da,  doğrusu heç inanmırdım. Məndə güclü əsəb xəstəliyi, 

yuxusuzluq və ürək ağrıları var idi. Qəlbimə onun məhəbbəti və inamı doldu, mən də qəbuluna getditm. 

Zərifə xanımın insani keyfiyyətlərinə, xoş danışığına, rəftarına, həssaslığına heyran oldum. 

Məndə olan xəstəlikləri söyləyəndə ona qarşı hörmətim daha da artdı. Çox səmimi etiraf edirəm ki, məndə 

olan narahatlıqlar tez bir zamanda  dəf olundu. Özümü çox yaxşı hiss etdim. Yuxum bərpa olundu, əsəblərim 

və ürək narahatlığım düzəldi. 

Millətimizin sağlamlığı yolunda fədakarlığına görə xanıma çox sağ ol deyirəm. 

 

Mədətov Kərim, müəllim 

Yevlax rayonu 

11.04.2000 

 

MƏN RƏQS ELƏDİM 

 

Mən ağır öd xəstəliyinə tutulmuşdum. 

Ödümdəki daş qoz boyda idi. Həkimlər mənə heç cürə kömək edə bilmirdi. Məni operasiyaya yazmışdılar. 

Mən dəhşətli ağrı çəksəm də, bu gündən sabaha ümidim olmasa da operasiyaya razı olmadım. 

Bir tanış qadın mənə Zərifə xanımın möcüzələri haqqında  danışdı. Ünvanı götürüb qəbula getdim.  Birinci 

gün özümü çox rahat hiss etdim, elə bildim ki, heç xəstələnməmişəm. Üç seansdan sonra özümü tam ağrısız 

hiss etdim. Zərifə xanım mənə dedi ki, bir aydan sonra gələrsən. 

Mən gəldim, Zərifə xanım gözünün rentgenilə yoxladı. O, mənim təlaş içində olan gözlərimə baxıb dedi: 

—Artıq daşın yoxdu. 

Mən bu sözləri eşitcək özümü atdım qəbul otağına. Şadlıq, sevinc məni necə bürüdüsə oturanların 

qabağında qol açıb oynadım. İçərimdə çalınan bu sevinc rəqsinin şirinliyinə oturanlar da qoşuldu. Bu gün, 

yəni 16 may 2000-ci il mənim həyatımın ən gözəl günü idi. Çünki qoz boyda daş əriyib tökülmüşdü. 

Mən Zərifə xanıma ömrüm boyu minnətdaram. 

 

Muradova Dilbər 

Bakı şəhəri,Ş.Şamil küçəsi 17,m.39 

 

HƏQİQİ MÖCÜZƏ 

 

Mən möcüzəli insanlar haqqında eşitmişdim, amma görməmişdim. Belə möcüzəli insanlardan biri də seyid 

Zərifə xanımdır. O da mənim vətənim Kəlbəcərdəndir. Oranın havası, suyu haqqında hamı bilir. Lakin 

tanınmış seyid nəslindən olan bu xanım bir daha əsas verir ki, doğrudan da o, ilahi qüvvəyə çox yaxındır. 

Mən ürəkdə revmokardit xəstəliyi ilə Zərifə xanıma müraciət etdim. Mən bu xəstəliklə müalicə qəbul 

etməkdən lap zinhara gəlmişdim. Zərifə xanımın qəbulunda cəmi 3 seans oldum. Ondan əvvəl az qala ürəyim 

ayağımın altına düşürdü. Danışanda da yorulurdum. Qollarımın, ayağımın ağrısı məni şikəst kimi evdə bir 

yerə yıxmışdı. Mən 3 seans müalicədən sonra elə bil anadangəlmə oldum. O, mənə 10 gündən sonra 

yoxlamaya gəl dedi. Mən quş kimi rahat nəfəs ala-ala bu ocağa gəldim.  

Bunun üçün mən göydə Allaha, yerdə isə Zərifə xanıma minnətdaram. Ulu Tanrımın bu möcüzəli, əli şəfalı 

bəndəsinə mən deyirəm: Qoy Allah onu bu millət üçün qorusun, indiki zəmanədə Zərifə xanım bu millətə çox 

lazımdır. Mən ona uzun ömür, cansağlığı arzu etməklə, Allahın ona bəxş etdiyi bu qüvvənin tükənməməsini 

arzu edirəm. 
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Hörmətlə, 

 

Əhmədova Təzəgül 

Bakı şəhəri, M.Əliyev küçəsi, 205 

30.05.2000 

 

İKİ ÜRƏK, DÖRD BÖYRƏKLİ BOKSÇU 

 

Bu adam Yusifov Şükür Vəli oğludur. Onun yazdığını olduğu kimi sizə təqdim edirəm. 

Mən 1936-cı il may ayının 9-da Şamxor rayonunun Şiştəpə kəndində bu möcüzəli dünyaya göz açmışam. 

Dörd bacının bir qardaşı olduğum üçün çox ərköyün böyümüşəm. Anam mənə 7 il süd verib. 1941-ci ildə 

ailəmiz Şamxor rayonuna köçüb və mən orada 1943-cü ildə birinci sinfə oxumağa və eyni zamanda boksla 

məşğul olmağa başlamışam. 1951-ci ildə könüllü əsgər getmişəm. Tatarıstan Respublikasının Kazan 

şəhərində 4 ay qulluq elədikdən sonra, bizim diviziyanın çevik və cüssəli əsgərlərindən mən də daxil olmaqla 

bir rota təşkil olunur və Macarıstana göndərilir. 2 aydan sonra məni Avstriyaya, Vyana şəhərində yerləşən 

hərbi hissəyə keçirtdilər. Burada da mən boksla məşğul olurdum. Məşqçim moskvalı Boris Kuzmin adlı bir 

nəfər idi. İdmanla əlaqədar bir hadisəni xatırlatmaq istərdim. 1953-cü ildə Vyanada mənim iştirakımla bir 

döyüş keçirilməli idi. Məşqçim B.Kuzmin mənə dedi ki, rəqibin ermənidir, ayıq ol, səni aldatmasın. 

Döyüşdən əvvəl həmin erməni yaxınlaşıb məni rusca salamladı və yalvarıb xahiş etdi ki, razılaşaq, döyüşü 

heç-heçə qurtaraq, mükafatı da — 70 min dolları tən bölək. Axı biz Qafqazlıyıq. Mən ona inandım. Lakin 

döyüş meydançasında o, öncədən razılaşdığımıza uyğun hərəkət edərək, sonra isə ona inamımdan istifadə 

edib qəflətən məni ciddi zərbəylə vurub, yıxdı. Hakim də onunla əlbir olaraq, tez-tez ona qədər saymağa 

başladı. Mən səkkizinci sayda durdum. Qəzəbləndim. Rəqibim fürsətdən istifadə edib zərbələri davam etdirdi. 

Birinci raund bitdi. Fasilə zamanı mən Allaha yalvarıb riyakara qalib gəlməyi dua etdim. Döyüş davam etdi. 

İlk saniyələrdə mən erməninin başına elə bir zərbə endirdim ki, o tamam huşunu itirdi və daha qalxmadı. Elə 

huşsuz da onu hərbi hospitala apardılar. Sonra məlum oldu ki, beyninə qan sızıb. 

Bu hadisədən sonra mənim ürəyimdə ermənilərə nifrət hissi yarandı.Mənim Rumıniyada, Bolqariyada, 

Çexoslovakiyada, Almaniyada, İsveçrədə də dö-   yüşlərim olub. Lakin rəqiblərim arasında erməni kimisinə 

rast gəlməmişəm. 

Hərbi qulluqdan sonra 1959-cu ildə dəmir yolu texnikumunu, 1961-ci ildə isə Rostovda həmin ixtisas üzrə 

İnstitutun qiyabi şöbəsini bitirmişəm. 

1962-ci ildə ailə qurmuşam, bir qız, bir oğul atasıyam.  1968-ci ildən inşaatçı-mühəndis sənətinə 

yiyələnmişəm. Uzun müddət iş icraçısı və sahə rəisi vəzifəsində çalışmışam. 1990-cı ildən təqaüdçüyəm. 

1991-ci ildə ağır xəstələndim. Çəkim 120 kq-dan 84 kiloqrama  endi. Oğlum məni ölüm ayağında 

Moskvadakı Kaşirski Onkoloci Mərkəzində yerləşdirdi. Tibbi müayinədən sonra üzərimdə cərrahiyyə 

əməliyyatı apardılar. Demə mənim qeyri-adi daxili quruluşum xəstəliyin səbəbi olmuşdur. Belə ki, bağırsağım 

iki kişinin bağırsağı uzunluğunda, dörd böyrəyim, haça ürəyim varmış. Bağırsağımın bir hissəsini kəsib 

götürdülər. Bununla da mən sağaldım. Hər il Moskvada müayinədən keçirdim. Son iki ildə maddi vəziyyətim 

çətin olduğundan gedə bilmədim. 

Səhhətim pisləşdi, mədəmdə köpmə halları olurdu. «Müsavat» qəzetində Zərifə xanım haqqında yazı 

oxudum. Səhər Zərifə xanımın mübarək ziyarətinə getdim. O, məni hədsiz mehribanlıqla qarşıladı. Qaranlıq 

otaqda məni  müayinə etdi. Moskva həkimlərinin təyin etdikləri diaqnozu bir dəqiqə ərzində möcüzəli rentgen 

gözləri ilə gördü və mənə bəyan etdi ki, dörd böyrək, haçalı ürək, qeyri-adi ölçüdə ciyər və dalaq sahibisən. 

Zərifə xanım məni 3 gün təmənnasız müalicə etdi və tam sağaltdı. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, mən Avropanın bir neçə ölkəsində, Sovet dövlətinin hər yerində olmuşam, 

həm yüksək rütbəli şəxslərlə, ziyalılarla, mütəxəssislərlə, həm də sadə fəhlələrlə ünsiyyətdə olmuşam. Fəqət 

Zərifə xanımın insanlara göstərdiyi hörməti, qayğını, təmkinli, mehriban davranışı, ali mədəniyyəti heç 

kimdə, heç yerdə görməmişəm. 

Mən ömrüm boyu bu Allah vergili, ecazkar, şəfa verən, təmənnasız insanları müalicə edən müqəddəs insan 

övladına minnətdaram. 

 

Yusifov Şükür Vəli oğlu 

Bakı şəhəri, 02.06.2000 
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MƏN HAMIYA ŞƏFA ARZULAYIRAM 

 

 Mən beş ildir ki, baş ağrılarından, qıcolmadan əziyyət çəkirdim. Görkəmli həkim və professorların, müasir 

tibb avadanlığının köməyilə göstərilən müalicənin heç bir nəticəsi olmadı. Beş il çox bəlalar çəkdim. Ürək 

sıxıntılarım məni ruhən məhv etmişdi. Lakin ümidimi aləmin hökmdarı olan Cənab Haqqdan üzmədim. Çünki 

dünyanın yaranışında Tanrım həmişə loğmanlar yaratmışlar. Şükür olsun ki, onların bir budağı XX əsrdə 

müşahidə olunur. O, tanınmış insan Zərifə xanımdır.  

Zərifə xanım həkimlik haqda heç bir müəllimdən dərs almamışdır, lakin o, böyük hikmət sahibidir.Mənim 

kimi minlərlə xəstələrə inam, ümid verən, şəfqətli əllərindən insanlara ruh verən, günəş kimi şölələnən 

gözlərindən nur saçan, öz mərifət bağçasından  müşk ətrini qəlblərə paylamışdır Zərifə xanım. 

O, şəfqətli əllərdən iki dəfə müalicə götür-dükdən sonra böyrəklərimin duzu, daşı, azotu, çirki tamamilə 

təmizlənmiş və böyrək təzyiqindən başımın beşillik ağrıları çəkilmişdir. 

Mən bu xoşbəxt günümü bütün xəstələrə arzu edirəm. 

Zərifə xanıma isə Rəbbimin böyük etimadı olan qüvvətli şəfqət arzulayıram. 

Qoy Rəbbim öz uca qüdrəti ilə sizin başınızı həmişə ucaltsın, Zərifə xanım. Amin. 

Hörmətlə, 

Neftçala şəhər sakini 

Yaqut xanım Quliyeva 

03.07.2000 

 

ƏSRİN MÖCÜZƏSİ 

 

Adi gözlə insan daxilini çox dəqiqliklə görə bilmək möcüzədir. Bu həm də ona görə möcüzədir ki, insanın  

daxili orqanlarını işıqda yox, qaranlıq-da görə bilir. Bütün xəstəlikləri dərmansız, aparatsız, tez bir vaxtda 

müalicə edir. Mən özüm bu yaxınlarda bunun şahidi olmuşam. 

Mən 25 ildən çoxdur ki, fibromadan çox əziyyət çəkirdim. Çox qan itirdim. Mən çox ağır vəziyyətə 

düşmüşdüm. Hər bir müalicə götürürdüm. Bir az babatlaşırdım. Bir müddət keçən kimi yenidən həmin 

vəziyyətə düşürdüm. 

Son günlər «USM»dən keçdim. Mənə dedilər ki, səndə böyrək ölçüdə, 12-14 həftəlik fibroma var. Təcili 

operasiyaya yazdılar. Əgər belə olmasa, sənin həyatın çox təhlükə qarşısında qalacaq. Mən cərrah bıçağından 

və qandan qorxdum.  Bəhanələr gətirib vaxtı uzatdım. Elə bil nəyi isə gözləyirdim. Nəhayət, qəzetdən 

«Rentgen-qadın» haqqında bir elan oxudum. Daxilimdə məndə bir inam əmələ gəldi.  

Mən şəfa pərisi Zərifə xanımın qəbuluna gəldim. Mən ona heç bir söz demədim, qaranlıq otaqda mənim 

xəstəliyimin diaqnozunu dəqiqliyi ilə mənə dedi. Zərifə xanım mənə dedi ki, gərək operasiya elətdirərdin, 

fibroman çox böyükdür. Və bir gündən sonra gələrsən, deyərəm sənə ki, sənin şişini əridə bilərəm, yoxsa yox. 

Səhərisi gün çox həyəcanla gəldim. 

Həmin günü qeyri-adi istedad sahibi Zərifə xanım özü də çox sevindi və dedi ki, səni müalicə etməyə mənə 

icazə verildi. Mən sevincimdən nə edəcəyimi bilmirdim. Üç seans müalicə götürdüm və möcüzə baş verdi. 

Mən özüm də hiss etdim, Zərifə xanım da dedi, sənin şişini mən əritdim.  

On gündən sonra mən müayinəyə gəldim. Məndə heç bir şiş-zad yox idi. 

Allah bu şəfalı əllər sahibini bizim xalqımıza çox görməsin. Mən ömrüm boyu Zərifə xanıma 

minnətdaram. O, Azərbaycan xalqının xilaskarıdır. 

 

İsmayılova Elmira, əməkdar müəllimə 

Bakı şəhəri, Azadlıq pr.,189, mənzil 189 

 

 

YƏQİN ALLAHI YOXDUR 

 

Mən 1959-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşam. Torpaqlarımızı erməni işğalçıları zəbt edəndən sonra, 

1992-ci il fevral ayından Bakı şəhərinə gəldik. Həyat yoldaşım burada tez-tez öd kisəsindən şikayət edirdi. 

Bir təsadüf nəticəsində Zərifə xanımın ünvanını öyrəndik. Nəhayət, onun qəbuluna düşə bildik. Gördüklərimə 
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inanmadım, sözlə yazmaq mümkün olmayan möcüzə ilə rastlaşdıq. Onun etdiyi müalicəni gözümlə gördüm 

və dəhşətə gəldim. 

Mən bircə kəlmə deyirəm, əgər Zərifə xanıma şəkk gətirən, inanmayan varsa, yəqin onun Allahı yoxdur. 

Hörmətlə, 

Buzovna qəsəbəsi,Şuşa qaçqını 

Balakişiyev Əcdər 

10.05.2000 

 

ŞƏFA TAPDIM 

 

Düz altı ildir ki, qarnımın sağ tərəfində, qabırğamın altında olan şiş məni narahat edirdi. Saysız həkimlərə 

müraciət eləmişəm və müalicə olunmuşam. Son dəfə cərrahi əməliyyatı məsləhət gördülər. Mən də razı 

olmuşdum. Həmin gün Zərifə xanımın möcüzələrini eşidib, onun qəbuluna gəldim. Onun ilahi gücünə 

inandım. Zərifə xanım həmin dəqiqə mənim diaqnozumu dəqiq dedi. Sağ tərəfimdə, qara ciyərimin üstündəki 

pərdədə çirk yığılmışdı. 

Zərifə xanım öz şəfalı əlləri ilə məni üç dəfə müalicə etdi. İndi mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. 

Daxilimdə nə çirk var, nə də ağrı. 

Zərifə xanım, mən sizə çox minnətdaram. Sizin və böyük Yaradanımızın köməyi ilə cərrahiyyə 

əməliyatından uzaq oldum. Sizin əllərinizdən şəfa tapdım. 

Sizə həmişə duaçıyam, Zərifə xanım. 

 

Nəsirova Naidə 

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 

Todorski küç., 23/25 

09.04.2000 

 

MƏŞƏDİ ZƏRİFƏ XANIM 

 

İnam və ümid. Bu Tanrıya və onun sevdiyi şəxslərə daha çox aiddir. 

Zərifə xanım belə şəxslərdən biridir. Onun möcüzəli gözlərində və qeyri-adi barmaqlarında fitrətdən 

yoğrulmuş xilaskarlıq duydum. 

Zərifə xanımın gözəl səsi, danışıq tərzi,hələ sərv boyu, qaməti adama çox söz söyləyir. Allah yalnız 

özünün belə gözəl bəndəsindən bu cür qabiliyyət və bacarığı əsirgəməyib. 

Mən bir il idi ki, xəstələnmişdim. Ağrılar mənə çox əziyyət verirdi. Valideynlərim məni «USM» aparatına 

apardı. Həkimlər təyin etdi ki, mənim qara ciyərimdə bərkimə gedir, öddə daşlar var, böyrəklərdə daşlar var. 

Mən uzun müddət müalicə götürdüm. Xəstəliyim tam sağalmadı. 

Mənə Zərifə xanımın möcüzəli müalicə üsulundan danışdılar və mən valideynlərimlə birlikdə inam və 

ümidlə qəbula gəldik. Bu ocaqda keçirdiyim hissləri heç cür qələmlə deyə bilmərəm. 

İbtidai təhsili olmasına baxmayaraq, tibb elminin bütün incəliklərini dərindən bilən, orqanizm-də gedən 

fizioloci prosesləri məntiqli izahını verməklə yanaşı, insanı heyrətdə qoyan, nurlu gözləri ilə insanın daxilini 

görən bu qadın doğrudan da Allahın canlı möcüzəsidir. 

Hər gün neçə-neçə ümidini itirmiş, ürəyi dərdlə dolu insanların ümid yerinə çevrilir bu ünvan. Zərifə 

xanım «USM»nin demədiyi başqa bir xəstəliyimin də olduğunu dedi.  Mədəaltı vəzin üstündə yumurta boyda 

şişin olduğunu, qara ciyər və mədənin arasında suyun yığıldığını da müəyyən etdi. Bu sözləri eşidəndə dünya 

başıma fırlandı. Amma ümidimizi Allahdan üzmədik. Zərifə xanım bizə dedi ki, sizə kömək edəcəm. Cəmi 

bir neçə gün müalicə alandan sonra Zərifə xanım şad xəbərlə bizi sevindirdi. Valideynlərim və mən bu şad 

xəbəri eşidəndə sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. 

Böyük və qadir Allah Məşədi Zərifə xanıma bəxş etdiyi bu möcüzəli qüvvələri ona çox görməsin. 

Zərifə xanım, əllərin heç zaman yorulmasın, gözlərin heç zaman gücdən düşməsin! 

Hörmətlə: şəfalı əllərdən şəfa tapmış 

 

Məmmədova Kəmalə 

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 

20-ci sahə 0/1 17.  
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11.06.2000 

 

 

 

ƏZİZİM ZƏRİFƏ XANIM 

 

Zərifə xanım, mən sizin sorağınızı eşidən gün-dən sizi görmək üçün ürəyim çırpışırdı. Mən Sizin 

əllərinizin möcüzəli şəfasını gördüm və hiss etdim ki, burada ilahi gücü var.  

Mən bir il idi ki, yuxu üzünə həsrət qalmışdım. Vəziyyətim get-gedə ağırlaşırdı. Sizin əllərinizin hərarətinə 

qurban olum. Yaxşı ki, sizin kimi Allah vergili insan varmış, yoxsa biz əllərdə qalardıq. Allah sizə ömür 

versin. Sizin şəfalı əllərinizin qurbanı olum. Ömrüm boyu sizə duaçı olacağam. Allahın kölgəsi sizin 

üstünüzdən əskik olmasın. Tanrı Sizə yar olsun. 

Hörmətlə, 

 

Mikayılova Cəmilə Cəbrayıl qızı 

Quba rayonu,  

21.06.2000 

 

ALLAHIN MƏLƏYİ 

 

Ey adı böyük hərflərlə yazılan insan! 

Ey Yer kürəsinin əşrəfi olan insan! Sənin ucalığın, dahiliyin hiss olunur.Hər bir insanın öz arzusu var. O, 

bu arzu ilə yaşayır. Lakin indiki insanlar mənəvi cəhətdən, ruhən xəstədirlər. O Ulu Tanrı sizi bizim üçün 

yaradıb, xəlq eləmişdir. 

Zərifə xanım millətindən asılı olmayaraq, bütün Allah bəndəsinin xilaskarıdır, demək olar ki, Allahın 

insanlara bəxş elədiyi  mələyidir. Tanrı yaratdıqlarına çarə də yaradır. Bu gün insanların ən böyük çarəsi 

Zərifə xanımdadı. 

Mən Zərifə xanımın əllərinin şəfasını dadmış bir adamam. Onu Talış diyarından ziyarət etmişəm və 

bəhrəsini də görmüşəm.  

Qoy bütün dünya bilsin ki, azəri torpağında dünyaya göz açan Zərifə xanım bir milyon müsəlmanın şəfa 

pərisidir. O, uca Tanrıdan arzum budur ki, onun şəfalı əlləri bizim üstümüzdən əskik olmasın. 

 

Qasımov Ələddin Fəziləddin oğlu, 

coğrafiya müəllimi 

Astara rayonu, Kicəbə qəsəbəsi 

 

ŞƏFALI ƏLLƏRİN QÜDRƏTİ 

 

Məşədi Zərifə xanım haqqında ilkin təəssüratları mətbuatdan aldıqdan sonra, böyük inam və sidq-ürəklə 

ona müraciət etdim. 

Belim və sağ böyrəyim möhkəm ağrıyırdı. Bir çox həkim və uroloqların müalicəsi bir nəticə vermədi. 

Qəbula gəldim. Bədənimdən sanki bir gizilti keçdi. Mən onun xoş və qürurlu səsini eşitdim. Məni deyib 

gəlmisinizsə, mütləq şəfa tapacaqsınız deyəndə, ilahi bir varlığın səsini eşitdim elə bil. Onun dediklərinə 

diqqətlə qulaq asırdım. Zərifə xanım işığı söndürüb, məni müayinədən keçirdi. O, qaranlıq otaqda aramla izah 

edirdi. «USM»də onun mənə təyin etdiyi xəstəlik haqqında heç nə deyilməmişdi. Mən 5 seans müalicə 

götürdüm. Ağrılarım bütünlüklə keçdi. Elə bu inamla mənim üçün ən əziz olan anam və həyat yoldaşımın da 

müalicəsini Məşədi Zərifə xanımın şəfalı əllərinin köməyi ilə uğurlu bəhrəsini verdi. O, Allah tərəfindən bizə 

göndərilən nadir bir ilahi qüvvədir. Zərifə xanımı maddi maraq yox, xəstələrin şəfa tapması maraqlandırır. O, 

öz xalqına ürəkdən, təmənnasız xidmət edib, sağalmağı naminə əlindən gələni əsirgəməyən böyük, ilahi bir 

qüvvə və tapıntıdır. 

Allah sizi qorusun, Zərifə xanım! Siz bizə hələ çox gərək olacaqsınız. 

Çox böyük hörmətlə, sizə həmişə qibtə edən, 

 

Füzuli Ağamalıyev, 04.09.2000 
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SİRLİ, MÖCÜZƏLİ ZƏRİFƏ XANIM 

 

Xeyli vaxt idi ki, 12 yaşlı qızımın iki qulağından çirk gəlirdi. Ə.Qarayev adına xəstəxanada uşağın hər iki 

qulağında cərrahiyyə əməliyyatı aparılmalı olduğunu dedilər. Sol qulağında çirk artıq beyin sümüyünə düşüb, 

sağ qulağında isə çirk yığıntısı və qulaq pərdəsində deşik var. Mayın 6-da sol qulağında cərrahi əməliyyat 

apardılar, uğurla keçdi. İyun ayının 1-də bizi evə yazdılar və bir aydan sonra o biri  qulağını cərrahiyyə 

əməliyyatına gətirməyi tapşırdılar. Operasiya zamanı uşaq düz beş saat narkoz altında qalmışdı. Biz hələ 

xəstəxanada qaldığımız vaxt Zərifə xanım haqqındla yazılmış «Maddidən mənəviyə — zülmətdən nura» adlı 

kitab əlimə düşdü. Kitabı oxudum və özümə söz verdim ki, mütləq Zərifə xanımı tapmalıyam. 

Çox çəkmədi ünvanı tapıb qızımı da götürüb Zərifə xanımın yanına getdim. Mən əvvəlcə ona heç bir söz 

demədim, təkcə qulaqları ağrıyır dedim. Uşağı rentgen edəndə mənə dedi ki, bu uşaq sol qulağından operasiya 

olunub. Sol qulağı normaldır, sağ qulağın içində yığıntı çirk var, bir də qulağının pərdəsində deşik var. Zərifə 

xanım mənə məsləhət gördü ki, uşağı həmin həkimlərin yanına qaytarın operasiya eləsinlər, sonra gətirərsən 

yanıma bel boşluğunu müalicə edim. Mən çox pərt vəziyyətdə evə gəldim. Mən Zərifə xanımın yanından 

gəldiyim bu bir ayda onu 4-5 dəfə yuxumda gördüm. Hər dəfə o, mənə deyirdi ki, səbirli ol, hər şey yaxşı 

olacaq. Uşağı sentyabrın 21 xəstəxanaya aparmalı idik. Mən sentyabrın 19-da yuxuda gördüm ki, Zərifə 

xanım əlini mənə uzadıb deyir: —Götür uşağı gətir yanıma, üç dəqiqə keçməz arzuna çatarsan. Biz 

xəstəxanaya gəldik. Həkimlər baxıb dedilər ki, uşaqda operasiyalıq heç nə yoxdur və birbaşa Zərifə xanımın 

yanına gəldik. Müayinədən keçirdib dedi ki, az miq-darda çirk qalıb, bir də iynənin ucu boyda qulağın 

pərdəsində deşik qalıb. Qulağına və boğazına əl çəkdi və dedi ki, sabahdan belinə görə gətirərsən. 

İndi uşaq tam sağalıb. Buna möcüzə deməyim, bəs nə deyim? Sizə təşəkkür etməyə söz tapmıram, Zərifə 

xanım. Ulu Tanrı səni qorusun! 

Hörmətlə, 

Fərzəliyeva Rəfiqə Mövsüm qızı 

Xaçmaz rayonu,Çanaxır kəndi 

25.09.2000 

 

ARTIQ SAĞALMIŞAM 

 

Uzun illərdir ki, bel ağrısından, ayaqlarımın narahatlığından çox əziyyət çəkirdim. Uzun müddət 

xəstəxanalarda yatıb, hər cürə müalicələr götürmüşəm. Müvəqqəti sağalsam da bir müddətdən sonra yenidən 

ağrılarım qayıtmışdır. Yenə həmin ağrı, həmin göynəmə. Bir xoş təsadüf məni Zərifə xanımın ecazkar əlləri 

ilə qovuşdurdu. Mən üç dəfə müalicə götürdüm. Mən müalicədən sonra özümü quş kimi hiss etdim. Məni 

heyrət götürdü.  

Nədir bu möcüzə? Tanrı öz ilahi qüvvəsini bu cür nurlu, gözəl bir xanıma bağışlayıb. Sanki Allaha inamı 

olmayan insanları silkələyib, yatmısınız, oyanın, dinə-imana gəlin, varlığıma şübhə etməyin, deyib. 

Zərifə xanım məni müayinədən keçirib böyrəyimdə daş olduğunu söylədi. Həmin gün evə gələndə özümü 

çox gümrah hiss etdim. Onun nurlu gözlərinin hərarəti məni tərk etmirdi. Həyat yoldaşım mənim bu halıma 

mat keçmişdi. 

Mən üç seans müalicə götürdüm. Mən növbə gözlədiyim vaxt nələr gördüm, nələr eşitdim. Boğazında zob 

olan qadının şişi azalmışdı, balasının dərdinə dərman tapmayan ananın gözlərindən sel kimi yaş axırdı. 

Zərifə xanım tələsirdi ki, gün ərzində mümkün qədər insanlara öz şəfalı əllləri ilə kömək eləsin. Mən isə 

onun otağından çıxan insanların sevincdolu gözlərinə, heyrətdən əsən vücudlarına tamaşa edirdim. Mən 

ürəyimdə deyirdim, halal olsun, gücüm çatsa dünyanın ən  gözəl sözlərindən çələng hörüb sizin ayaqlarınızın 

altına atardım. Lakin düşündüm ki, heç bir söz çələngi sizin ilahi qüvvənizdən, qeyri-adi gücünüzdən dolğun 

çatdıra bilməz. Mən öz adımdan, bütün xalqımız adından sizin nurlu simanız qarşısında səcdə edirəm, 

əllərinizdən öpüm ən xoş arzularımı sizə ünvanlayıram. 

Mən sağalmışam, sən isə elin üçün, xalqın üçün əvəzsiz bir mələksən, Zərifə xanım! 

 

Cəfərova Tamara Əlibala qızı 

Bakı şəhəri, Əmircan qəsəbəsi, 

T.Bayram küçəsi ev 3, mən.5 
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ÜMİD İŞIĞI 

 

Mən Zərifə xanımın ocağına qədəm basan andan özümü çox yüngül hiss edirəm. O, mənim böyrəklərimdə 

olan kristalları tərtəmiz yox elədi. Bu, Zərifə xanımın qeyri-adi möcüzəsidir ki, biz artıq dərman qəbul 

etmirik. 

Mən müalicəmi qurtardıqdan sonra həyat yoldaşımı da Zərifə xanımın yanına apardım. O, yoldaşıma 

allergiyalı bronxit diaqnozu qoydu və müalicə də etdi. O da Zərifə xanımın şəfalı ocağından şəfa tapdı. 

Mən Zərifə xanıma həyatda cansağlığı, uzun ömür, ailə səadəti arzulayıram. 

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 

Xatirə Hüseynova 

 

QOLUM VƏ BƏDƏNİM YANMIŞDI 

 

1993-cü ilin fevral ayında qolumun birinə və bədənimin bir hissəsinə qaynar su tökülüb yanmışdı. Bir çox 

dava-dərmandan sonra qolumun və bədənimin bir hissəsində ət yığılmış, kələ-kötür hala düşmüşdü. Qolumun 

damarı isə bükülərək, yığılı qalmışdı. 

Döşümün biri tamam qurumuşdu. Anam məni Zərifə xanımın yanına gətirdi. İki müalicədən sonra qolum 

tamam açıldı və yanıq hissələri azalmağa başladlı.  

Ömrüm boyu Zərifə xanıma minnətdaram. Allah onu bizə çox görməsin! 

 

Abbasova Xatirə Şəmil qızı 

İmişli rayonu, Murquzalı kəndi 

20.XII.1994 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

Şəmkir rayonu, Azadlıq kəndinin sakini, 11 aylıq körpənin anası Kübra Cabbar qızının məktubundan: 

1994-cü il sentyabr ayının 25-dən noyabrın 1-dək balam Bakı şəhərinin urologiya klinik xəstəxanasında 

stasionar şəraitdə müayinədən keçib. Diaqnozu: sağ tərəfin qara ciyər və böyrəkarası şişi. Həkimlər bildirdilər 

ki, diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün mütləq cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq lazımdır. 

Yaxın qohumum bizi Zərifə xanımın yanına gətirdi. Zərifə xanım müayinədən sonra cəmisi iki dəfə 

uşağımı müalicə etdi, özü də təmənnasız. Artıq balam tamam sağalmışdır. Bundan böyük  möcüzə olarmı? 

Allah onu bizə çox görməsin! Ona ömrüm boyu minnətdaram 

Kübra Cabbar qızı,Şəmkir rayonu 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

Ruh düşkünlüyü, nevrozluq və bədənimin bütün nahiyyələrində ağrılarla bu günə qədər saysız həkimə 

müraciət etsəm də, onların yazdığı dərmanları alıb qəbul etsəm də heç bir müsbət nəticəsi olmamışdı. Zərifə 

xanım məni müayinə edərkən sinir sisteminin zəifliyi, öd durğunluğu, sidik turşusu diatezi və xroniki 

soyuqlamalar olduğunu aşkar etdi. Cəmi üç seansdan sonra tamamilə yaxşılaşdım. Hər seansdan sonra 

böyrəyimdən yüzlərlə küncütvari şəkildə daşlar və xırda qumlar xaric olurdu. Məni daxili iztirablardan xilas 

etdiyinə görə Zərifə xanıma ömrüm boyu minnətdaram. 

 

Əcdər Əlizadə 

«İki sahil» qəzetiinin müxbiri 

 

 

SAĞ OL,ZƏRİFƏ XANIM 

 

Hər yerdən əlim üzüldükdən sonra türklərin «Funda» tibb mərkəzində «Usm»dən keçdim. Xoş təsadüf 

üzündən Zərifə xanımın qəbuluna gəldim. Onun diaqnozu dəqiq, müalicəsi isə səmərəli oldu. Demək olar ki, 

tamam sağalmışam. Ona, çox sağ ol, Zərifə xanım, deyirəm. 
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Saməddin Süleymanov 

Müşfiq qəsəbəsi, 5d saylı binanın 

78-ci mənzili 

QORXUDAN OLMUŞDU 

 

… Min eşitməkdənsə bir dəfə görmək daha yaxşıdı. Bir az da gözümüzlə gördüyümüzdən yazaq. İki il 

əvvəl dili batmış, bədəninə çoxlu miqdarda antibiotik vurulduğu üçün qupquru taxtanı xatırladan bir oğlan 

gətirdilər. Valideynləri göz yaşı içində «bu uşağın dərdinə heç yerdə əlac yoxdu» deyildiyini bilirdilər. 

Sonuncu güman yerimiz təkcə Allahın bizə göndərdiyi Zərifə xanımın ilahi qüvvəsidir. 

Ertəsi gün oğlanın anası yenə ağlaya-ağlaya qapıdan girdi. Bu ağlamaq dünənkinə bənzəmirdi. Bu sevinc 

yaşı idi. Ana oğlunun ayağa özü durduğunu və danışmağa başladığını söylədi. Oğlan da anasının sözünü 

təsdiq eləmək üçün içəri girib salam verdi və növbə gözlədi. 

Zərifə xanım Abdullayev Ceyhuna «qorxu hissindən əmələ gələn depressiya» diaqnozu qoymuşdu. İki il 

danışmayan və hərəkətsiz qalan Ceyhun cəmisi bir seansdan sonra həm danışdı, həm də hərəkətə gəldi. 

 

Abdullayev Ceyhun 

Sumqayıt  şəhəri. 

 

SAĞ OL, ZƏRİFƏ XANIM 

 

Qohumum, müəllim Surxay Həsən oğlu Məmmədovun sol qolu qəflətən iflic oldu. Barmaqları hissiyyatını 

itirmişdi. Qolunu heç tərpədə bilmirdi. Aparılan müalicələr heç bir effekt vermədi. Zərifə xanıma  müraciət 

etdim. O, müayinəyə razılıq verdi. Xəstənin vəziyyətinin ağırlığını nəzərə alıb onu Surxay müəllimin evinə 

dəvət etdim. Zərifə xanım dedi ki, mən onun qolunu 15 dəqiqəyə hərəkətə gətirəcəyəm. Sonra əlini Surxay 

müəllimin qoluna çəkdi. Proses 2 dəqiqə davam elədi. Zərifə xanımı evə qoyub qayıdandan sonra onun dediyi 

möcüzəyə heyran qaldım. Evdə hamı deyib-gülürdü. S.Məmmədovun qolu sağalmışdı. 

Allah Zərifə xanımı bizim xalqımıza çox görməsin! 

 

Gəncə şəhəri, Nizami rayon 

Məhkəməsinin hakimi 

Zərnigar Fərrux qızı Abdullayeva 

 

 

 

*   *   * 

Zərifə xanım başdan-ayağa möcüzələr dəryasıdır. Allah onu Azərbaycan xalqına çox görməsin! 

 

Akademik A.Hüseynov 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

… Əziz bacımız! Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirmək üçün açıq məktub yazırıq.  

Uzun illərdən bəri Ulu Tanrıdan aldığınız ilahi qüdrətin köməyi ilə yüzlərlə xəstəni sağaldaraq ailələrinə 

qaytarmış,hədsiz sevinc bəxş etmisiniz. Sizin gözlərinizin və əllərinizin sehri ilə qan təzyiqi, zob, mədə 

yarası, mədə xorası olanları,  çəpgözləri, korları, karları, uşağı olmayanları və s. neçə-neçə xəstəliyi müalicə 

edib həyata qaytarmış, ölümün pəncəsindən almışsınız. Biz, Sizin şəfalı əllərinizdən  nicat tapan xəstələriniz 

Sizin bu böyüklüyünüz qarşısında baş əyirik. 
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Bu sətirləri yazanlar sadə peşə adamları deyil, elmin şərəfli yollarında özünəməxsus yeri olan alimlər, ali 

məktəb müəllimləridir. N.Nərimanov adına ATU-nun kafedra müdirləri, professor S.Mollazadə,  professor 

T.Xəlilova, dosentlər A.Məmmədov, X.Məhərrəmova, M.Hüseynova, Z.Məm- mədova, ADDİ-nin dekanı, 

professor Z.İ.Quliyev, kafedra müdiri, dosent E.İ.Hacıyev, dosentlər  Ü.H.Qurbanlı, İ.H.Məmmədov, 

F.Mustafayev, İqtisad İnstitutunun dosenti H.Hüseynov, Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun dosenti 

Ş.Abbasov, İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun dosenti Ə.Rəhimov, şair-dramaturq Cahangir Məmmədzadə və 

b. qəlblərindəki ən xoş arzularını məktub vasitəsilə Zərifə xanıma çatdırmağı özlərinə borc bilmişlər. 

 

*   *   * 

… Kəlbəcər RİH başçısı Ə.G.Şükürov öz məktubunda yazır: 

Möcüzələr diyarı doğma Kəlbəcərimizin yeni möcüzəsi insanlara şəfa verən, qəlbi geniş, böyük ürək 

sahibi, imam övladı, xeyriyyəçi  Zərifə xanım, Siz şəfalı əllərinizlə neçə-neçə insanı sevindirmisiniz. Çox 

məmnunuq ki, əsir düşmüş Kəlbəcərin yetişdirməsi, müqəddəs ocağın qeyrətli övladısınız. Sizin qüdrətinizdə 

böyük seyid, imam nəslinin ululuğu yaşamaqdadır. Sizin əllərinizdə Kəlbəcərin min bir çiçəyinin məlhəm 

gücü, İstisuyun şəfa möcüzəsi cəmlənib. Biz sizinlə fəxr edirik. 

Siz müqəddəs İmam övladı, seyid-ocaq nəsli kimi səxavətinizlə, mərhəmətinizlə minlərlə kası-kusubun 

hörmətini, məhəbbətini qazanmısınız. Özünüzün şəxsi vəsaitinizlə müqəddəs bəndə səviyyəsinə qalxmısınız. 

Ulu Tanrı Sizə yar olsun! Ömrünüz uzun, üzünüz gülər, əlləriniz daha şəfalı olsun ki, hələ çox insanlara 

yaşamaq sevinci, həyat şirinliyi bəxş edəsiniz. 

Zərifə xanım özü ana olduğu üçün kimsəsiz, yetim uşaqlara da öz analıq şəfqətindən pay vermişdir. Onun 

Gəncə şəhəri Gülüstan qəsəbəsi 6 saylı yataqxanada Kəlbəcər rayonu üzrə kimsəsiz uşaqlara etdiyi maddi 

yardım sanki Zərifə xanımın qəlbinə rahatlıq duyğuları səpmişdir.  

 

*   *   * 

 

… Oğlum Vüqar dörd yaşında olanda qulağından çirk gəldi. 1 və 2 saylı Gəncə şəhər klinikasında 

hərəsində bir ay müalicə olundu. Etibar və Şahəddin həkim dedi ki, uşaq eşitməyəcək. Gəncədəki məşhur 

qulaq həkimi Məşədi də müalicə etdi,  xeyri olmadı. Vüqarın indi 15 yaşı var, kar idi. Zərifə xanımın adını 

eşidib oğlumu yanına apardım. İki seansdan sonra oğlumun qulağı açıldı. Həmin an nələr keçirdiyimi 

təsəvvür edirsinizmi? Zərifə xanımın əllərindən öpüb minnətdarlığımı bildirdim. 

 

Zərəngiz Mustafayeva 

Gəncə şəhəri, Müseyib Bağırov küç.,92 

 

*   *   * 

… Oğlum Aslan Kərimov qəflətən xəstələndi. Həkimlər baxıb dedilər ki, başı pozulub. Leninqrada 

apardım. 1 ay 2 gün müalicə olundu. Son vaxtlar nitqini də itirdi. Zərifə xanımın müalicə etdiyi xəstələrin 

sağaldığını görüb mən də oğlumu onun yanına gətirdim. Oğlum Aslan indi yaxşıdı. Onu mənə yenidən 

qaytardığı üçün Zərifə xanıma ömrüm boyu duaçıyam. 

 

Kərimov Adil 

Gəncə şəhəri, 1-ci mikrorayon ev 3, mən.34 

 

*   *   * 

 

… 1991-ci ildə Zəngilanda hərbi xidmətdə olarkən topun səsindən qulağım tutuldu. Ailə vəziyyətimiz ağır 

olduğu üçün heç yerə müalicəyə gedə bilmədim. Zərifə bacı iki seansdan sonra məni bu bəladan qurtardı. 

Mən onu kiməsə tərifləmək niyyətində deyiləm. Onun buna ehtiyacı da yoxdur. Bircə onu bilirəm ki, Zərifə 

bacı Azərbaycan xalqına lazımdır. Onun qiymətini sağaltdığı xəstələr verib. Onu Allah bu millətin üstündən 

əskik etməsin! 

 

Məmmədov Vüqar 

Şəmkir rayonu, Könüllü kəndi 
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HÖRMƏTLİ ZƏRİFƏ XANIMA! 

 

Mən, Quliyeva Arzu Nəriman qızı, 1967-ci ildə anadan olmuşam. 1989-cu ildə ailə həyatı qurmuşam. 

1990-cı ildə bir oğlu oldu. 1992-ci ildə bir qızım oldu, ancaq 3 aylığında öldü. 1993-cü ildə bir qızım da oldu, 

o da 7 aylığında öldü. Həkimlər dedi ki, sənin qanında mikrob var. Sənin qızın olmayacaq, olsa da 

qalmayacaq. Gərək müalicə alasan. 1996-cı ildə bir oğlum oldu. 2002-ci ildə müalicə aldım, bir qızım oldu. 

Qızım Ayanın 21-ci  günündə bərk qızdırması qalxdı. Həkim çağırdıq. Dedi ki, bərk soyuq olub, ikitərəfli 

sətəlcəmdir. İynə-dərman yazdı, biz də müalicə etdik. Uşağın isə qızdırması düşmürdü. Başqa həkim çağırdıq, 

dedi ki, uşağın bağırsağında mikrob var, onun üçün qızdırması düşmür. Analiz verdim, analizi təmiz çıxdı. Bu 

analizlə birlikdə mən uşağın sidiyini də analizə verdim. Çünki uşaq sidiyə gedəndə bərk ağlayırdı. Doğrudan 

da uşağın sidiyinin analizi normaya uyğun deyildi. Mən bunu həkimə dedim. Həkim bizi Uşaq Uroloci 

Mərkəzə göndərdi. Getdik. Oradakı həkim uşağı rentgen edib dedi ki, uşaq ağır xəstədir, uşaqda «Refleks» 

xəstəliyi var. Yəni uşağın böyrəkləri büzüşüb, çürüyəcək. Əgər cərrahi əməliyyat olmasa, uşaq 6 aylığa kimi 

qalmayacaq, yəni öləcək. Biz uşağı götürüb evə gəldik. Özümə yer tapa bilmirdim. Qonşum Cəmilə 

xanımgilə getdim. Gördü ki,özümdə deyiləm. Soruşanda isə həkimin dediklərini dedim və ağladım. Cəmilə 

xanım mənə dedi ki,ağlama sabah səni Zərifə xanımın yanına apararam. O, Ayana baxar. Mən bir az 

sakitləşdim. Ona görə ki, Cəmilə xanım əvvəllər qızı Elananı Zərifə xanımın yanına aparmışdı. Səhəri biz 

Zərifə xanımın yanına getdik. Zərifə xanım uşağa baxan kimi dedi ki, uşağa düzgün müalicə olunmadığına 

görə böyrəkdə mübadilə pozğunluğu gedib, uşağın qanı zəhərlənib, kreatinin artıb. Onun üçün də bu vaxta 

qədər temperaturu düşmür. Uşağın vəziyyəti isə çox ağırdır. Uşağa uroloci xəstəxanada kateter qoymuşdular. 

Zərifə xanım bunu bilib kateteri uşaqdan xaric etdi. Nə qədər çətin olsa da, ağır xəstəlik olsa da, Zərifə xanım 

Ayanın müalicəsini boynuna götürdü. Müalicənin 2-ci günü Zərifə xanım gülümsəyə-gülümsəyə o şəfalı əlini 

kürəyimə vurub: «Get, Arzu, Allah-Təala Ayanı sənə bağışladı», - dedi. Zərifə xanımın otağından necə 

çıxdığımı hiss etmədim. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Ancaq yenə də nigaran idim. Zərifə xanım dedi ki, 

«Bir neçə gün də müalicə edəcəyəm, bu xəstəlik tamamilə uşaqdan keçib  gedəcək. Bir müddət qızdırması 

olsa da, qorxma». Beləliklə, bir neçə dəfə Zərifə xanımın yanına gəldik. Az müddətdən sonra Zərifə xanım 

qızımın sağaldığını dedi. Bunu mən özüm də hiss edirdim. Elə bil məni yenidən həyata qaytardılar. Qızımın 

tam sağalması ailəmiz üçün böyük xoşbəxtlik idi. Biz bütün ailə üzvləri adından Zərifə xanıma təşəkkür və 

minnətdarlıq edirik ki, bizə Ayanımızı qaytardı. Mən isə bir ana kimi onun o şəfalı əllərindən öpmək 

istəyirəm. Çox sağ olun, Zərifə xanım, məni gözü yaşlı qoymadınız, mənə yenidən həyat verdiniz, mənə 

yenidən inam, dözüm verdiniz. Mən sizə həyatım boyu minnətdaram. Mən bir ana kimi uşağa həyat verdimsə, 

siz bizim ailəmizi yenidən həyata qaytardınız, göz yaşımızın yenidən axmasını qoymadınız. Sizin o şəfalı 

əlləriniz yorulmasın, sizin o nurlu üzünüz həmişə gülsün, siz dünya durduqca yaşayasınız. Çünki siz biz 

analara, biz insanlara lazımsınız. Sizə ömrü boyu minnətdar olan valideyn, ana. 

 Ayanın anası Arzu 

 

 

 

*   *   * 

… 28 yaşım var. Hələ 9 aylıq olanda boğazım ağrıyıb, qızdırmam qalxıb. Həkimlər qızılcaya qarşı müalicə 

ediblər. İynə vuranda huşumu itirmişəm. İki gün hava verməklə məni qaranlıq yerdə saxlayıblar. O vaxtdan 

ürəkgetməyə tutulmuşam. Dəfələrlə yıxılıb xəsarət almışam. Atam məni         Gəncədə, Bakıda, Moskvada, 

Krımda, Nalçikdə kurs müalicələrinə aparıb. 1994-cü ildə may ayının 28-də huşumu itirəndə yanan qazın 

üstünə yıxılmışam, sol əlim yanıb. Şəklimi bu vəziyyətə çəkib xilaskarıma — Zərifə xanıma vermişəm. Zərifə 

xanımın seanslarından sonra ürəkkeçməm qeyb olub, əlim də yaxşıdı, yanığın yeri bilinmir. 

 

Mehriban Əliyeva 

Gəncə şəhəri, 1-ci mikrorayon, ev 9, mən.48 

 

 

*   *   * 

 

… 17 yaşım var. Bu ilin yayında sənədlərimi Azərbaycan Mülki Hava Donanması Akademiyasına 

vermişdim. Həkim müayinəsindən keçəndə gözlərimin zəif olduğu aşkar edildi və mənim sənədlərimi geri 
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qaytardılar. Evimizdə hamı pis oldu. Eşitdik ki, Gəncədə bir nəfər kəlbəcərli qadın var, əllə müalicə edir. 

Allahdan pənah deyib, onun yanına getdim. Bircə seansdan sonra gözlərim işıqlandı. Bakıya getdim, yenidən 

komissiyadan keçdim. Lap sağalmışdım. Qəbul olundum. Bu sevinci mənə və ailəmizə Zərifə xanım verdi. 

Ona minnətdaram. 

 

Anar Dadaşov 

Gəncə şəhəri, 3-cü mikrorayon ev 14, mən.52 

 

 

*   *   * 

… Gəncədə 44 saylı orta məktəbdə biologiya müəllimi işləyirdim. 1984-cü ildə sentyabr ayının 20-də 

məktəbdə dərs keçərkən qəflətən sol tərəfim hərəkətdən düşdü. Moskvada N.N.Burdenko adına 

neyrocərrahiyyə xəstəxanasında yatdım. Operasiyadan sonra babat oldum. 1991-ci ildə yenidən Moskvaya 

getdim. Bu dəfə başımdan operasiya etdilər. 6 aydan sonra sudurqa  başladı, nitqim tutuldu. Qızım məni 

Zərifə xanımın yanına apardı. İndi tam sağalmışam. Qurban olum onun Quranına, nəfəsinə və şəfalı əllərinə. 

 

Samii Sitarə Ruhulla qızı 

Gəncə şəh., İslak Cəfərov küçəsi, 

ev 5, mən.7 

 

 

*   *   * 

… Dərdim qorxulu olmasa da eyibli idi. 16 yaşım var. Boyun-boğazım, əl-ayağım ziyillə dolu idi. 

Gəncədəki dəri həkimlərinə getdim. Heç bir xeyri  olmadı. Zərifə Mayılovanın qəbulunda oldum. O, zi-yil 

olan yerlərə əl çəkib tüpürdü, dodaqlarını tərpədib nəsə dedi. Hiss etdim ki, dua oxuyur. Öz-özümə 

fikirləşdim ki, bununla ziyil gedər?! 

Evə gələndə əlimi ziyillərə çəkəndə boğazımdakı, sinəmdəki ziyillər töküldü.  Güzgünün qabağında 

quruyub qaldım. İndi istdiyim paltarı geyinə bilirəm. Əvvəllər yaxası, qolu açıq paltar geyinə bilmirdim. 

Mən bu şəfa pərisi, ilahi vergili Zərifə xanımın möcüzələrinə mat keçdim. Ona uzun ömür arzulayıram, 

qoy şəfalı əlləri heç zaman yorulmasın! 

Elmira Qənbərova 

A.M.Əhmədova küçəsi, 4-cü döngə, ev 1. 

 

 

*   *   * 

 

… Altı ay idi ki, iflic olmuşdum. Bir tərəfim elə bil yox idi. Ayağım yer tutmur,qolum yuxarı qalx-mır, 

əlim heç nə saxlamırdı. Gözüm də elə bil daşa dönmüşdü, tərpənmirdi. Bir sözlə, ağır yer xəstəsi idim. Ailə 

üzvlərim məni Zərifə xanımın yanına xərəkdə gətirdilər. Əvvəl tərəddüd etdi, dedi ki, gecikdirmisiniz. 

Qohum-əqrəba xahiş etdilər. O, üzünü Allaha tutub buyruq istədi. Məşhəd camından üzümə su çiləyib şəfalı 

əllərini donmuş, hissiyyatsız bədənimdə gəzdirdi. 

Üçüncü dəfədir gəlirəm, artıq özümü çox yaxşı hiss edirəm. Zərifə bacıya söz vermişdim ki, əgər ayağım 

yer tutsa onun ayağının altına xalça salacam. İndi onu gətirmişəm. O da çox bahalı nəzir deməzlər deyib, 

xalçanı halallıqla mənə qaytardı. Deyir ki, bu ocaqdan sənə pay verirəm. 

 

 Oqtay Binnətov,  Gəncə şəhəri 

 

*   *   * 

… Mən əczaçıyam, uzun illərdir aptek müdiri işləyirəm. Əlimin altında istədiyim dərman var. Amma heç 

birinin mənə xeyri olmadı. Dabanımda uzun illər idi sağalmaz yara var idi. Gəzmədiyim şəhər, istifadə 

etmədiyim mineral sular, dərmanlar qalmadı. Nəticəsi olmadı. Bu yaxınlarda Zərifə xanımın sorağını eşitdim. 

Onun yanına gəldim. İki seans qəbul etmişəm. Gözlərimə inanmıram, artıq yara qaysaq bağlayıb, sağalır. 

Vallah, bu möcüzədir. Buna inanmayan kafirdir. 
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Nəriman İbrahimov 

Gəncə şəhəri 

 

*   *   * 

… Özüm həkiməm. Çoxlarının dərdinə çarə etsəm də öz dərdimə əlac edə bilmirəm. Uzun illərdir ki, öd 

kisəsinin iltihabından və baldır nahiyyəsində damar genişlənməsindən əziyyət çəkirdim. Axır ki, dərdimin 

əlacını Zərifə Mayılovanın sirrli, sehrli əllərindən tapdım. 

Ömrüm boyu ona minnətdaram. Onu qorumaq hamının borcudur. 

 

Nazilə Əsgərova 

 

*   *   * 

 

… Özünəməxsus intuisiyaya, adamları heyrətləndirmək bacarığına malikdir Zərifə xanım. Getdiyi 12 

günlük letargiya yuxusunda gördüklərini anasından başqa heç kimə açmayıb. Bu müqəddəs yuxu elə bizim 

üçün də yuxu kimi əhvalatlar yaradıb. Ona Tanrı tərəfindən xalqın dərdinə yaramaq üçün rüsxət verilib. 

Qeyri-adi gücə, qüvvəyə malik olan Zərifə xanım neçə illərdir minlərlə, on minlərlə xəstəyə təmənnasız 

xidmət edib şəfa verir. 

Bu xeyirxah qadın barədə müxtəlif adamların ürək sözləri: 

— Əllərində, gözlərində min bir dərdin əlacı var. Onun haqqında kim harada, nə danışarsa Zərifə xanıma 

agah olur. İki dəfə ovcunda su qaynadıb. Barmağındakı üzük əriyib düşüb. Ölmüş bilib üstündə şivən qurulan 

bir qadını ayıldıb, belindəki kəməri də həmin qadına bağışlayıb. 

Çox istərdik ki, Bakıda fəaliyyət göstərən Xalq biliciləri və Ekstrasenslər İttifaqının prezidenti Etibar Elkin 

Zərifə xanımın işi ilə maraqlansın. 

 

Qənifə Səmədova 

«Kəlbəcər harayı» qəzetinin əməkdaşı 

*  *  * 

… Ölümlə olum arasında çırpışdığım bir zamanda iş yoldaşım Vəfa Abbasova  məni Zərifə xanımın 

yanına apardı. 

Üzü qara  rübəndli Zərifə xanım məni qaranlıq otaqda  müayinə etdi. «UZİ» aparatının təyin etdiyi 

diaqnozla onun qoyduğu diaqnoz eyni olduğu üçün məni təəccüb bürüdü. Zərifə xanım dava-dərmansız 

mənim həyatımı xilas  etdi. Bu isə məni  heyrətə salan əsl  möcüzədir. 

 

Lətifə Tağıyeva, 

Azərbaycan Teleradio Şirkətinin 

şöbə  müdiri 

 

 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

… Almaniyada yaşayıram. 28 yaşım var. Gəncəyə gələrkən qrip xəstəliyinə yoluxdum. Bu xəstəlik 

haymoritə çevrildi. Üz tutdum nur çeşməsinə. Zərifə xanım məni qaranlıqda rentgenəbənzər şüalı gözləri ilə 

müayinə edib heyrətləndi. Dedi ki, sənin daxili orqanlarının anatomik quruluşunun hamısı əksinədir. Mənim 

daxili orqanlarımın hamı kimi olmadığını bilirdim. Amma düşündüm ki, görüm Zərifə xanım da bunu etiraf 

edəcəkmi? Bu doğrudan da belə idi. Mən Zərifə xanımın görücülüyünə mat keçdim. Haymoritim isə elə o gün 

müalicə olundu. 

 

Mehman Zeynalov 

Almaniya,Ştutqart şəhəri 

 

*   *   * 
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… Qızım Şəhla 5 yaşında olarkən eşitmə və danışma qabiliyyətini itirdi. Keçmiş SSRİ-nin bütün məşhur 

tibb müəssisələrini gəzdirdim, heç bir nəticəsi olmadı. Şəhla on yaşında olarkən Zərifə xanımın qəbuluna 

getdik. Elə birinci müalicədən sonra evdə telefon zəginin səsini eşitdi. Qızım dəstəyi qaldıranda, bu möcüzəyə 

inana bilmədim. Danışanda isə… Bunu sözlə ifadə etmək olmaz. Zərifə xanım təmənnasız olaraq mənim 

qızıma yeni hə-  yat bəxş etdi. 

 

Gülnaz Qocayeva, 

 Gəncə şəhəri 

 

*   *   * 

… Könüllü surətdə hərbi xidmətə Daşkəsən rayo-nunda başlamışam. Qaşqaçay məntəqəsində soyuq sudan 

udlaq hissəmdə ağrılar başlamışdı, nəticədə yediyimi ağzımdan, burnumdan geri qaytarırdım. Xəstəxanada 

mənə bildirdilər ki, difteriya xəstəliyinə tutulmuşam. 1994-cü il dekabr ayının 14-də Zərifə xanımın 

qəbulunda oldum. Üç seansdan sonra tamam sağalmışam. İlahi qüvvəli Zərifə xanıma çox minnətdaram. 

 

Həmid Hüseynov 

Şəmkir rayonu, Kür qəsəbəsi, 

M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, ev 2, mən.12 

 

*   *   * 

… Müraciət etdiyim həkimlər hamısı eyni sözü demişdilər. Uşağın olmayacaq. Dəhşətli vəziyyətə 

düşmüşdüm. Bədənim uçum-uçum uçunurdu. Düşünür-düm ki, ya Rəbbim, uşaqsız ana nəyə gərəkdir? 

Şəfa elçisi Zərifə xanımın adını eşidib qəbuluna gəldim. Cəmisi üç dəfə müalicə seansı keçdim. Artıq 

üçüncü aya keçir ki, hamiləyəm. Mən ana olacağam. Böyük və qorxulu faciə üstümdən götürüldü. Mən 

ömrüm boyu Zərifə xanıma minnətdaram. Allah belə xeyirxah insanları bizim kimi əli həyatdan üzülənlər 

üçün göndərib. Tanrı onu həmişə qoruyacaq. 

 

Ruhiyyə Hüseynova 

Gəncə şəhəri, Gülüstan qəsəbəsi, 

bina 37, mənzil 18 

*   *   * 

… Oğlum Orxanda anadangəlmə ürək genişlənməsi var idi. Özbəkistanda günüm xəstəxanada keçirdi. 

Milyonlar xərcləyirdik. Müalicələr isə heç bir nəticə vermirdi. Mən Cənnət müəllimənin məsləhəti ilə Zərifə 

xanıma pənah gətirdim. Bizi çox mehriban qarşıladı. Cəmi üç seans müalicədən sonra 8 yaşlı Orxanım 

tamamilə sağaldı. 

Allah Zərifə xanımı bizə çox görməsin. Qoy balaları xoşbəxt olsun! 

 

Nigar Bakunova, məhsəti türkü 

Xanlar rayonu, Hacı Məlik kəndi  

 

 

*   *   * 

…Daha həkimlərə heç bir etibarım qalmamışdı. Bütün inamım qırılmışdı. Bütün pullarımı, hətta nişanımda 

gətirilən qızıl əşyalarımı da satıb xərcləmişdim. Üç uşağı olan ailə üçün görün bu nə deməkdir. Həkimlərin 

qoyduğu diaqnozla mənim boğazımda şiş var idi. Zərifə xanımla görüşüb olanı söhbət elədim. Onun ilk 

müalicəsindən sonra boğazımda şiş adlı bir şey qalmadı. 

O, məni təmənnasız müalicə etdi. Allah onu Azərbaycan xalqına çox görməsin! 

 

Zəhra Əsədova 

Samux rayonu, «Azərbaycan» sovxozu 

 

*   *   * 
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… Oğlum Cəbrayıl 5 yaşın içindədir. Onun xayasının biri yox idi. Zərifə xanımın  ilk möcüzəli müalicəsi 

ilə bir andaca xaya öz yerinə gəldi, şiş tamam çəkildi. Onun şəfalı əllərini dönə-dönə öpdüm. Tanrı 

bədnəzərdən qorusun onu.  

Səadət Qurbanova 

Gəncə şəhəri, Azərbaycan küçəsi, ev 13 

 

*   *   * 

… Atam terapevt-həkimdir. Düz üç il xəstəxanalarda olmuşam. Böyrəklərimdə daş, nefrit və başqa 

xəstəliklər olub. Çox müalicələr götürmüşəm. Amma heç bir nəticəsi olmayıb. 1995-ci il yanvar ayının 10-da 

Zərifə xanımın qəbulunda oldum. İşığı söndürən kimi xəstəliyimi rentgen şüasından da dəqiq dedi. Üç 

müalicədən sonra tamam sağal-mışam. Daşlarım tökülüb. Zərifə xanıma varlı-ğımla bağlıyam. 

Zinyət Əhmədova 

Bakı, Nərimanov rayonu, 

Çapayev küçəsi, mən.5 

 

«RENTGEN-QADIN» 

 

Ömür beşikdən başlanır. Doğulduğun ocağı duymadan yurdu duya bilməzsən. Yaşadığımız həyat 

möcüzələrlə doludur. Ulu Tanrının yaratdığı möcüzələrin fövqündə dura biləcək qüvvə isə insandır. 

Keşməkeşli dünyamızda acılı-şirinli ömür yaşa-yan insanın ağlı, zəkası, bir də Ulu Tanrının ona bəxş etdiyi 

ilahi qüvvənin təsiri ilə yaratdığı möcüzələrdir. 

İqtisadi çətinliklərlə üzləşmiş xalqımızın belə vaxtında tibbi ehtiyaclarını ödəməyə çalışan kimsəsizlər 

kimsəsi, fitri istedada malik, son dərəcə xeyirxah, qeyri-adi qabiliyyətinə görə «Rentgen-qadın» adı ilə 

məşhur olan yeganə «fenomenal» şəxsiyyət Zərifə xanım Mayılova öz xalqının dərdinə məlhəm oldu. 

Biz fəxr etməliyik ki, belə bir möcüzəli şəxsiyyət Azərbaycanda yaşayır. Bu möcüzələr sahibini 

ziyalılarımız vasitəsilə bütün dünyaya tanıtmalıyıq. 

Gərək qarşındakı insanı özünə inandırmaq üçün hər hansı bir qüvvəyə malik olasan və onu axıra kimi 

sübuta yetirəsən. 

Mən deyərdim ki, respublikamızda yeganə bir «fenomenal» şəxsiyyət varsa, o da «rentgen» Zərifə 

xanımdır. 

Zərifə xanım Mayılovanın ultrasəs dalğalarından iti olan baxışları qaranlıq otaqda insanın əzələ və 

toxumalarını, sümük və iliklərini asanlıqla görür. Ən müasir «USM» aparatlarının bəzən tapa bilmədiyi 

xəstəlik diaqnozlarını çox asanlıqla və dəqiq təyin edir. Aşkar etdiyi xəstəlikləri Zərifə xanım öz şəfalı və 

bioenercili əlləri ilə qısa bir zamanda müalicə edir.  

Hissimizdə təmizlik, ağlımızda kəsər, xəyalımızda qanad varsa, ata ocaqlarına borcluyuq!… 

Zərifə xanımın bu qeyri-adi bacarığı Almaniyada, Türkiyədə, İranda, Ərəbistanda və Rumıniyada 

mütəxəssislər tərəfindən dərindən təhlil edilmiş və ona diplomlar təqdim olunmuşdur. 

Zərifə xanımın yaratdığı möcüzələr haqqında adı çəkilən ölkələrdə onlarla kitab nəşr olunmuş, yüzlərlə 

elmi məqalələri mətbuat səhifələrində dərc olunmuşdur. Hörmətli nəslin nümayəndəsi Zərifə xanım 

Mayılovanın qiymətini artıq xalq verib. 

Parla Günəş kimi, ucal Ay kimi, 

Xoşbəxt ol dünyada xoşbəxtlər kimi. 

 

Qısa bir müddətdə tanış olduğumuz, ürəklərə yol tapmağı bacaran, insana xas olan bütün spesifik 

keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən, Azərbaycanımızın nadir incisi, mehriban, səmimi, qayğıkeş, sevimli və 

istəklisi olan Zərifə xanıma bu yolda uca zirvələr fəth etməyi arzulayıram. 

 

Elçin Əlizadə 

curnalist 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

Düz iki ay idi ki, Vaqifin gecəsi-gündüzü yox idi. Bütün xəstəxanaları gəzmişdik, lakin ağrıları  

yüngülləşmək bilmirdi, onun bədəni başdan ayağa kimi yara tökmüşdü. 1994-cü ilin dekabr ayının son günləri 
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idi. O, koma halına düşmüşdü. Yoldaşımın bədəni ölüşüyür, nitqi itir, gözləri şişirdi. Həmin gecə isə tamam 

heydən düşmüşdü. Mən və qohumlarım onun üzünə qara çəkib ağlaşırdıq. Elə bu məqamda yoldaşımın dayısı 

Rəşid ağlaya-ağlaya qapıdan girdi. O mənə bir az sərt, bir az ərkyana «Heç olmasa Zərifənin yanına 

aparaydınız»— dedi. Bu sözlər məni elə bil diksindirdi, ayıltdı: 

— Rəşid dayı, hələ ki, canı var, bəlkə bir təhər Zərifə xanımın yanına çatdıraq? — dedim.     Saat 8:30-da 

biz Zərifə xanımgilin həyətinə çatdıq.  

O,bizi qəbul edib dedi: 

— Bunu niyə öldürüb mənim yanıma gətirmisiniz? 

Biz onun ayaqlarına düşübyalvardıq. Zərifə xanım Vaqifi yanındadayanıb əllərini qibləyə doğru uzatdı. 

Ürəyində nəsə oxudu. Bircə «Ya Rəbbim!» sözünü eşitdim. Sonra o,tüpürcəyi ilə xəstənin yaralarını islatdı. 

Az keçmişdi ki, yoldaşımın     ayaqlarının silkələndiyini gördüm. Gözümün qabağında şişlər çəkilməyə 

başladı. Mən heyrətdən yerimdəcə donmuşdum.Biz müalicə qəbul etdik. Xəstəmiz isə çox az bir müddətə 

sağalıb ayağa durdu. Mən bütün ailəmiz adından Zərifə xanımın ilahi vergisi önündə baş əyirəm. Ömrüm 

boyu ona minnətdaram.  

 

Nuriyyə İsmayılova 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

Müalicə otağına daxil oldum. İşıqlar söndürüldü. Məni stolun üstünə uzatdı. Qəfildən divardakı ekranda 

özümü gördüm. Sanki məni başqa aləmə aparmışdılar. Bir neçə cərrah qarnımı kəsib böyrəyimdəki daşları 

çıxarmağa başladılar. Sonra işığı qarnıma yaxınlaşdırıb bütün bədənimi nəzərdən keçirdilər. Nəhayət, 

onlardan biri əlini qarnıma çəkib yerimdən qalxmağımı əmr etdi. Bütün bunları mən divardakı ekranda 

görürdüm. Lakin nə baş verdiyini anlaya bilmirdim. Bir azdan Zərifə xanımın səsinə ayıldım. O, «Qalx, 

paltarını geyin, çıx get. Artıq sən sağaldın, böyrəyindəki daşlar daha yoxdur», - söylədi. Düzü, inanmağım 

gəlmədi. Səhər tezdən durub məni müalicə edən həkimin yanına qaçdım. O, məni yenidən «USM»-dən 

keçirdi. Həkim dəhşətə gəlmişdi. Mənim böyrəyimdə elə bil ki, heç daş adlı şey olmayıb. Mən sapsağlam 

idim. Mən bu heyrətimi heç kimdən gizlədə bilmədim. Çünki Allah vergili bu insanın bütün müalicəsi 

başdan-başa möcüzə idi. Bir də düşündüm ki, yəqin ulu Yaradanımız millətin bu günündə dayaq durmaq üçün 

yaradıb Zərifə xanımı. O, elə  bu gün də insanları öz müalicəsi, öz möcüzəsi ilə heyrətləndirməkdə davam 

edir. Bu gün onu çox adam «şəfa elçisi», «şəfa pərisi», «işıq sultanı», «xeyirxah insan» kimi sözlərlə 

əzizləyir, ona mehrli münasibətlərini bildirməyə çalışırlar. Mən Zərifə bacıma öz dərin minnətdarlığımı 

bildirir, ona «əllərin heç zaman ağrımasın!» deyirəm. 

 

İlham Həsənov 

 

 

MİNNƏTDARLIQ 

 

… 1984-cü ildə sol tərəfim qəflətən hərəkətdən qaldı. Bir il sonra Moskvada N.Budenko adına 

Neyrocərrahiyyə xəstəxanasında başımdaşiş olduğunu müəyyən etdilər və cərrahiyyə əməliyyatı aparıldı. 6 il 

keçdikdən sonra yenidən vəziyyətim pisləşdi. Mən təcil Moskvaya yola düşdüm. Yenə də cərrahiyyə 

əməliyyatı aparıb, sol tərəfdən təpə sümüyümü çıxartdılar. Düz 6 aydan sonra məndə qıcolma başladı. 

Danışığımı itirdim. Gicgah nahiyyəmdə çökəklik var idi. Alnımda da əməlli-başlı çökəklik hiss olunurdu. 

Zərifə xanım haqqında eşidib onunla görüşməyi qərara aldım. O, məni müayinə edib, hər şeyi olduğu kimi 

söylədi. Zərifə xanımın iki seans müalicəsini götürdükdən sonra hər iki çökək yer düzəldi. Çıxarılmış 

sümüyün yerində təzə sümük əmələ gəldi. Mən ali təhsilli, heç bir möcüzəyə-filana inanma-   yan bir şəxs 

təəccüb və heyrət içində qaldım. 

Mən bir daha ilahi qüvvəli, Allah vergili Zərifə xanım fenomeninə inandım. Və bu şəxsə daxilimdə böyük 

hörmət və rəğbət bəslədim. Mən onun qəbulunda olanda eşitdiklərimdən başqa, gördüklərim məni tamam 

dəyişdirdi. Böyük Yaradan yerdəki nümayəndəsinə verdiyi gücü, ilahi qüvvəni əvəzsiz bir şey hesab edirəm. 

Bütün ömrüm boyu ona özümü borclu hesab edirəm. Allah sizi bu millətə çox görməsin! 

 

Sitarə müəllimə 
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MİNNƏTDARLIQ 

 

Nə sirri-xudadırsa,bəşər övladı onu dünyaya gətirən anaya özünü daha çox borclu sayır. İnsan övladlıq 

borcunu yerinə yetirə bilər, ancaq ananın haqqını qaytara bilməz. 3 ildir ki, anam dünyasını dəyişib. Mənim 

üçün ağrılı olan günlərdə ana qədər əziz, şəfa pərisi Zərifə xanımla tanış oldum. Tanışlığımız mənim gündən 

günə artan xəstəliyimlə əlaqədar oldu. Novruz bayramı ərəfəsində belimdən və sol ayağımdan tutan kəskin 

ağrılar mənə addım atmağa belə imkan vermədi. Mənə Zərifə xanıma müraciət etməyi məsləhət bildilər. Mən 

Zərifə xanımla telefon bağlantısı  yaratdım və qəbuluna getdim. 10 gündə beş seans müalicə götürdüm və tam 

sağaldım… 

Mən üzümü əlaqədar təşkilatlara tutub xahiş edirəm ki, onun müalicə edib sağaltdığı xəstələrin naminə ona 

dövlət qayğısı göstərilsin. 

 

Dilbər Əhmədova 

«İnsan haqları» 2.07.1998-ci il 

*   *   * 

… Bağışla, yağı tapdağına çevrilən müqəddəs zi-yarətgahlarımız. Kilsə kəndində Seyid Miskin ocağı, 

bağışla, sizi qoruya bilmədik. Nə yaxşı ki, işığı oğurlamaq, işğal etmək mümkün deyil. Xəstələri Tanrı 

buyruğu ilə, təmənnasız qəbul edən, onlara ümid, sağlamlıq, gülüş verən Zərifə xanımın özünün də qəlbində 

böyük ağrıları, nisgili var. Yurd həsrəti, Vətən dərdi. 

Dava-dərman preparatlarının qıt olduğu indiki ağır bir şəraitdə xalqına Zərifə xanım çox gərəkdir. Belə 

adamları qorumaq, onların qədir-qiy-mətini bilmək hamımızın müqəddəs borcudur. 

Zərifə xanım imkansızların, qaçqın-köçkünlə-rin, şəhid ailəsinin dayağı, arxa köməyidir. 

Allah qorusun Zərifə xanımı. 

 

*   *   * 

 

Zərifə xanım haqqında yazmaq həm şərəflidir, həm də çox çətindir. Çətindir ona görə ki, bir məqalə 

çərçivəsində onun unikal imkanları haqqında söz açmaq mürəkkəbdir. İlahi tərəfindən verilən qeyri-adi qüvvə 

sahibi Zərifə xanım rentgen-qadın adlandırılıb və onun unikallığı, bənzərsizliyi Azərbaycanın, Rusiyanın, 

ABŞ-nın tibbi mərkəzləri tərəfindən qəbul edilmişdir. 

Mən özüm bu fitri verginin şahidi olmuşam: 2 il öncə böyrək daşı xəstəliyinə tutulmuşam. «USM» 

böyrəyimdə və öd kisəmdə çoxlu daş olmasını aşkar etdi. Ürək-damar xəstəliyindən əzab çəkdiyim üçün 

cərrahiyyə əməliyyatına razılıq vermədim. Zərifə xanımın yanına getdim. O, işığı söndürüb məni müayinə 

edərək «USM»-in dediyinin hamısını dedi, hətta öd yolunun axarında dayanmış daşın formasını, səthini qeyd 

etdi. Bu da tamamilə USM-in nəticələri ilə uğyun gəlirdi. Zərifə xanım ürək-damar çatışmazlığımı nəzərə aldı 

və əməliyyatı məsləhət görmədi. Bundan sonra o massac vasitəsilə müalicəyə başladı. 

İlk iki seans zamanı qorxurduq ki, daşlar kəskin hərəkət edər və bu da vəziyyəti çətinləşdirər. Üçüncü 

seansda Zərifə xanım sevinclə əsas daşların əriyib  balacalaşdığını dedi. İki ay müddətində mən müalicə qəbul 

etdim. Mənim halım durmadan yaxşılaşırdı. Nəhayət, Zərifə xanımın məsləhəti ilə mən «USM»-nə  

getməliydim. Özümü yaxşı hiss etdiyim üçün getmədim. Bu arada bir qəza baş verdi: küçədə məni maşın 

vurdu, zərbə bel nahiyyəsinə düşmüşdü. Bundan başqa ayağım, damarlarım zədələnmişdi. Özümə gəldikdən 

sonra Diaqnos-tika mərkəzində tam müayinədən keçdim. Məni təəccübləndirən o oldu ki, USM mənim 

böyrəklərimdə daş olmadığını və öd kisəmdə daşların xeyli azalmasını göstərdi. İki il mən özümü tam sağlam 

hiss edirdim və heç bir pəhriz saxlamırdım. Xəstəliyim qismən qaldığı üçün və evdə təmir işləri ilə əlaqədar 

böyrəyimdən bir daş tərpəndi. 

Xoşbəxtlikdən Zərifə xanım ABŞ-dan yenicə qayıtmışdı. Kəskin ağrı ilə mən onun yanına getdim, o, yenə 

də öz rentgen gözləri ilə qaranlıq otaq-da məni müayinə etdi və axarın istiqamətində qeyri-hamar daş olmasını 

dedi. İki seansdan sonra ağrılar kəsildi. Müalicə davam edir və mən tam sağalacağıma inanıram. 

Onun müalicəsinin geniş diapazonundan danışmaq istəyirəm: xərçəngdən sonsuzluğa qədər. 

Almaniyadan mənim qonağım gəlmişdi: Yeva. Vətənində o  qadın üzvlərinin xərçənginə görə əməliyyat 

keçirmişdi. İki ildən sonra metastazın və limfa vəzilərinin şişməsi olduğu üçün ona ikinci dəfə əməliyyat 

aparmaq təklif olunur. 
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Mən onu Zərifə xanımın yanına apardım. Zərifə xanım ona limfa vəzilərini diqqətdə saxlamağı məsləhət 

gördü və müalicəni başladı. Bir ay müddətində limfa vəzilərinin şişkinliyi tam çəkildi və Yeva özünü çox 

yaxşı hiss etməyə başladı. Almaniyadakı həkimlər heyrətə gəlmişdilər. Artıq bir ildir ki, Yeva özünü tam 

sağlam hiss edir. 

Zərifə xanımın İlahidən olan qüvvəsi gəlinimizdə də (bacım oğlunun arvadında) özünü göstərdi. Onda 

həkimlər hormonal çatışmazlıq aşkar etmişdilər və iki il müalicə olundu. Müalicə heç bir nəticə vermədi. 

Zərifə xanım onu müayinə etdi, diaqnozu təsdiqlədi və böyrək çatışmazlığını da aşkar etdi. Gəlinimiz 4 

seansda iştirak etdikdən sonra hamilə oldu. Hamiləliyi pis keçirən qız, 9 ay toksikoz keçirdi. Bunun nəticəsi 

olaraq, gəlin uşağı itirmək qorxusu ilə xəstəxanaya düşdü. Bunu eşidən Zərifə xanım xahiş etdi ki, gəlini 

çıxarıb onun yanına gətirək. Əlini qarın nahiyyəsində gəzdirəndən sonra ağrılar dayandı və uşağın düşmə 

qorxusu aradan götürüldü. Nəticə etibarı ilə 9 aydan sonra bir gözəl oğlumuz dünyaya gəldi. 

Mənim gördüklərim sübut edir ki, Zərifə xanımın fövqəladə imkanları çox genişdir: qaranlıqda insanı 

müayinə edərkən o, qanın vəziyyətini, beyinin qan təchizatını təyin edir, şəkərli diabet xəstələrinin şəkərini 

çox aşağı salır, lakin tam sağalda bilmir. 

Ən başlıcası odur ki, Zərifə xanım fikirləri oxuyur və mənəviyyatın — Allaha inamın olub-olmamasını 

təyin edir. Allaha inanmayan adamlara o, yardım göstərmir. Özü də o, insanın özündən soruşmur, bunu özü 

hiss edir. 

 

Fəridə MƏMMƏDOVA 

Azərbaycan Milli Akademiyasının 

müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru,  

professor 

 

Əziz və çox hörmətli Zərifə xanıma! 

 

Mən, Həsənova Elana, Zərifə xanıma həyatımla borcluyam. 3 il idi ki, ailə qurmuşdum. Uşağım olmurdu. 

Mən də buna əhəmiyyət vermirdim. Təsadüfən özümü müayinə edəndə mənə həkim dedi ki, səndə çox böyük 

kista — şiş var. Ancaq operasiya olunmalısan, çox qorxdum, çünki mən bir dəfə narkoz almışdım. Artıq mən 

bütün analizlərimi verib və bir gündən sonra operasiya olunacaqdım. Atam qəzetdə Zərifə xanım haqqında 

yazılanları oxuyub mənə dedi ki, get onun qəbuluna. Səhəri günü mən o xanımın qəbuluna düşdüm. Nədənsə 

məni ora sonsuz inam hissi aparırdı. Və Zərifə xanım qaranlıqda gözləri ilə müayinə edib mənə: «Səndə çox 

böyük kista — şiş var», — dedi. Mən gözlərimə inana bilmirdim. Axı bu qadın necə düzgün diaqnoz qoya 

bilər. Elə həmin an Zərifə xanımın İlahi qüvvə vergili, Tanrının elçisi olduğunu hiss etdim. O, mənə dedi ki, 

sən operasiyaya getməyəcəksən və məni 3 gün ərzində öz şəfalı əlləri ilə müalicə etdi. Mən hər qəbuldan 

sonra özümü çox yüngül hiss edirdim. Və 3 gündən sonra mənə «sən sağlamsan», dedi. Mən o an keçirdiyim 

hissləri deyə bilmirdim. 

Bir aydan sonra mən hamilə qaldım. Və indi artıq 6 aylıq bir qız uşağım var. Tale elə gətirdi ki, mənim bu 

körpəmin sağlamlığı da Zərifə xanımdan asılı oldu, onun birtərəfli parezi var idi. 

Zərifə xanım! Mənim sizə qarşı hiss etdiyim duyğu çox dərindir. Mən sözlə bunları çatdıra bilmirəm. Sizin 

şəfalı əlləriniz, nurlu gözləriniz, o ruh verən gülüşünüz məni həyata qaytardı. Ulu Tanrıdan mən həmişə Sizə 

möhkəm cansağlığı diləyirəm. Və qoy Allah-Təala həmişə sizi bizim xalqımızın başı üstündən əskik 

eləməsin. Sizə öz şəxsi həyatınızda, gələcək planlarınızda böyük müvəffəqiyyətlər, yeni-yeni uğurlar 

arzulayıram. Qoy xalqımız sizin kimi, Zərifə xanım, ilahi qüvvəli Tanrının elçisi olan bir qadınla fəxr etsin. 

Mən də, qızım da Siz Zərifə xanıma sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. 

 

Sizi çox sevən Elana. 

04.XI.2002 

 

 

İLAHİ VERGİYƏ  MƏHƏBBƏT 

 

BƏSLƏYƏN İNSAN 
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Yüz minlərlə insanlara Azərbaycanda qeyri-adi şəfa verən Zərifə xanımın şöhrəti az zaman kəsiyində 

ölkədə geniş yayıldı. Respublikamızın ucqar kəndlərindən belə onun işığına pənah gətirənlərin sayı bitməz-

tükənməz oldu. Bu məşhur, qeyri-adi fenomen şəxsiyyətin sorağı artıq respublika hüdudlarından çıxaraq 

xarici ölkələrə yayıldı. Azərbaycanın bu nadir şöhrətli qızına xarici ölkələrdən pənah gətirənlərin arası 

kəsilməz oldu, hətta onu öz ölkəsində görmək istəyənlərin də sayı artmağa başladı. Elə buna görə də Zərifə 

xanım xarici ölkələrdən ardı-arası kəsilməyən dəvətlər aldı. Bu dövlətlərlə bağlı müəyyən problemlər az 

olmadı, bu zaman bəzi çətinliklərin aradan qaldırılması, ecazkar xanımın dünya şöhrətinə nail olması üçün 

Azərbaycanın mərd və zəkalı insanlarından bir neçəsi Zərifə xanımın xidmətinə dəstək gətirdi. Onların 

fikirlərini, amallarını xanım öz daxili süzgəcindən keçirərək onların arasında daha sağlam düşüncəli, xoş və 

təkidli münasibəti təmənnasız, təmiz niyyəti olan cənab Fikrət Alıcanov Zərifə xanımın diqqətini cəlb 

etmişdir. 

Əziz oxucular! Mən Fikrət müəllim haqqında bir neçə söz ona görə demək istəyirəm ki, o xanımın 

həqiqiliyini, yəni ilahinin insanlara xidmət etmək üçün ona qismət etdiyi qeyri-adi tibbi bacarığın daha geniş 

ekranda üzə çıxmasında fəal iştirakçı olub, bu baxımdan onun insanlığı, təmiz,əyilməz qüruru, saf qəlbi, 

insani keyfiyyətləri, istedadı xüsusilə qeyd edilməlidir. Çox hissəsi  Zərifə xanımı tanıyan böyük saylı 

xalqımın minlərlə elm və əmək adamlarının, eləcə də vəzifəli, vəzifəsiz insanların arasında xarakter və 

xüsusiyyətlərinə görə seçilən ziyalılarındandır. Onu yüksəldən də, qaldıran da, ona olan yüksək inam və 

ehtiram da onun sadəliyindən, ilahini dərk etməsindən irəli gəlir. O, yüksək araşdırma qabiliyyətinə malikdir. 

Fikrət müəllim Zərifə xanıma müraciət edəndə səkkiz qardaşın bir bacısı deyərək müraciət edir. İnsanlar 

dünyaya gələndə onun həyat tərzi, istiqaməti, gələcəyi haqq tərəfindən müəyyənləşdirilir. Fikrət müəllimə də 

o cümlədən səxavət, alicənablıq, qürur kimi insani keyfiyyətlər bəxş edilmişdir. Onun işi nə qədər çox, nə 

qədər çətin, nə qədər böyük məsuliyyətli olsa da, imkan tapıb hər zaman xanımın işləri ilə vaxtaşırı 

maraqlanır, lazım olarsa, kömək əlini uzatmağa hazır olduğunu bildirir Fikrət müəllim özü cavan olsa da, 

həyat təcrübəsi, insanlara düzgün qiymət vermə qabiliyyəti çox yüksəkdir. Ondan təmkinlik, uzaqgörənlik də 

yad de-    yil. 

Günlərin birində söhbət əsnasında Zərifə xanım söz salmışdır ki, Moskvada yerləşən Cuna adına 

Akademiyada imtahan verərək oranın diplomunu almaq istərdim. O, öz münasibətini bildirməmiş, lakin bu 

haqda düşünmüşdür. Müəyyən müddət keçdikdən sonra o bildirir ki, Moskvada sizi maraqlandıran 

Akademiya ilə bağlı araşdırmalar aparılıb, yerləşdiyi ünvan öyrənilib. İmtahan üçün qəbul var, istədiyiniz 

vaxt getmək mümkündür. 

Həmin vaxt Zərifə xanım Hollandiya dövlətinə dəvət almışdı, ora getməli idi. Elə söz məqamına düşüb. 

Getmək olardı. Yolüstü mümkün olsa Moskvada imtahan verib keçmək olar. Elə bu formada da planlaşdırıldı. 

Fikrət müəllim də imkan tapıb ailəsi ilə birlikdə Moskvaya qədər xanımla birgə gediblər. 

Zərifə xanımın imtahan verməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Özü də imtahan zamanı bir daha möcüzənin 

şahidi olub. Cuna özü xanımın gücünü etiraf edib. Hətta onu elektrik cərəyanı ilə də əlaqələndiriblər. İlahi 

qüvvə orada da köməyə gəlib. İmtahanda qeyri-adi formada bir gözlənilməz səhnə yaranıb.  

Fikrət müəllimin dediklərindən göründüyü kimi o, imtahansız da xanımın qüdrətinə, ilahiliyinə, gücünə 

bələd olduğunu, çətinlik olduqda xanımın gücündən, tibbi müalicəsindən istifadə edərək həmişə müsbət 

nəticələr alındığını, axırıncı dəfə atasının böyrəklərinin nə dərəcədə ağır xəstə olmasına baxmayaraq, xanımın 

onu sağaltdığını etiraf etdi. Onun yüksək mədəniyyətə, ali nitq qabiliyyətinə, misilsiz diaqnoz qoymasına, 

qeyri-adi tibbi müalicəsinə söz olmadığını, ilahi tərəfindən güc aldığını bildirdi. Həm də qeyd etdi ki, biz 

səkkiz qardaşıq, biz onu özümüzə bacı kimi qəbul etmişik. O, Bizim xalqımız üçün ilahi tərəfindən bəxş 

edilmiş bir varlıqdı.  

Çoxlarımızın bildiyi kimi cənab Fikrət Alıcanov dünya miqyasında sanballı yeri olan «Lukoyl» neft 

şirkətinin Azərbaycandakı səlahiyyətli baş nümayəndəsi kimi ybir vəzifəyə yüksəlmişdir və əminik ki, yenə 

də yüksələcəkdir. Ona görə ki,bu insan ona layiqdir. Başqaları kimi onun da inkişaf yolunda çətinliklər, 

keşməkeşlər olmuşdur. O, bütün çətinliklərə sinə gərərək alın açıqlığı ilə irəliyə doğru durmadan 

addımlamağa başlamışdır. Biz də oxucularla birlikdə xalqımızın bu mərd oğluna uğurlar arzulayırıq. 

Bəli, Yer kürəsində analoqu olmayan ilahi vergili, dünya miqyaslı, bu gün üçün tibb elminin qeyri-ənənəvi 

təbabət üzrə əlçatmaz zirvəsində dayanan el anası, müqəddəs insan, yenilməz varlıq, sönməz şöləsi ilə şəfəq 

saçan elimizin şöhrəti, «Rent-gen-qadın» Zərifə xanımın xalq arasında, eləcə də ümumdünya miqyasında 

tanınmasında cənab Fikrət Alıcanov öz sözünü demişdir. 

Təbabət elminin qızıl açar sahibi Zərifə xanımın qulluğunda durub, onun əziyyətini çəkməyin özü də bir 

müqəddəslikdir. 
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SİRLİ DÜNYANIN BÖYÜK MÖCÜZƏKARI 

 

Azəri övladı Məşədi Zərifə xanımın 

fitri istedadlarından 

 

Zərifə xanımın aliliyindən nə isə öyrənmək, az da olsa onu dərk etmək üçün onun ziyarətinə gəlib, onun 

ziyarətində olan yüzlərlə insanların gözlərində parlayan ümidləri, şəfa taparaq normal həyata qaytarılmışların 

üzlərindəki sevincləri, birinci dəfə gələnlərin nigaran baxışlarını, sevinərək əlində tökülmüş böyrək, öd 

daşlarını gətirənləri, uzun müddət övlad həsrətində olanların ana olmaq üzrə olduqlarını, xanımın şəfalı 

əllərilə dünyaya gəlmiş körpələri görmək kifayət edər. Bura ümid qapısıdır. Hərə öz dərdini götürüb bu 

qapıya yan alır. Onunla görüşdükən sonra onun nurlu qeyri-adi baxışlarını, təyin etdiyi misilsiz diaqnozu 

gördükdə heyrətlənməyə bilmirsən. Onun qəbulundan çıxaraq,onun dəqiqliklə dediklərini dərk etməyə 

çalışanların yeganə cavabı vardır ki, o da Zərifə  xanımın sehrli, möcüzələr dünyasıdır. Onu adilikdən aliliyə 

ucaldan da elə bu möcüzələr dünyasının sirləridir. 

Zərifə xanım zümrüd baxışları ilə qarşısındakı insanın sirli dünyasını üzə çıxarır. Onun zərgər gözlərinin 

fəaliyyəti qaranlıqda daha geniş vüsət alır. İşıq söndürülməsi ilə xəstənin daxilini hüdudsuz görərək onun 

dərdini aşkarlayır. 

İnsanın anatomik-fizioloci quruluşunu dəqiq bilir, insan orqanizmində müasir tibbi apraratların təyin edə 

bilmədiyi mikro dəyişiklikləri, qanda olan mikrobları, pereton pərdələri dəqiqliklə görərək, elmi əsaslarla izah 

etdikdə qarşısında da- yanan tibb alimini də susmağa vadar edir. 

O, qadir Allahın şəfa elçisidir. Onun möcüzələri qarşısında hər gün neçə-neçə insan şəfa tapır. O, qaibanə 

hərəkətləri, qabiliyyəti ilə hamıdan fərqlənir. 

Bəziləri onun bioloci sahəyə malik olduğunu, bir qism mütəxəssislər isə onun «kosmos siqnallarına» malik 

olmasını güman edirlər. Bəziləri isə onda rentgen şüaları olduğunu təsdiq etməyə çalışır. 

Bu xanımda olan qeyri-adiliyi, ardı-arası kəsilmədən möcüzələr yaratmasının sisrri o aləmi ona bəxş edən 

İlahi qüvvəyə və Zərifə xanımın özünə ayandır. 

Lakin bəzilərinin dedikləri elmi qanunauyğunluqla verilmiş fərziyyələrdir. Onun kimliyini, ilahi gücünü 

nisbi də olsa dərk etmək üçün, onun işlədiyi dövrdə dəqiq müşahidələr etmək vacibdir. 

Zərifə xanım onun qəbulunda olan xəstənin halından, onun əqidəsindən, ilahiyə olan inamından asılı olaraq  

gün ərzində ola bilər ki, 50 dəfə haldan-hala düşərək, vəziyyəti dəyişir. Adi vəziyyətdən tamamilə uzaqlaşıb, 

qəribə anların yaşantılarını keçirib, başqa bir aləmə getməsini sezmək çox da çətin deyil. Bir də görürsən 

tamamilə nura bələnmiş haldadır, bir də hiss edirsən ki, çox ciddi bir formada ağır zəhm içərisindədir. Nəsə 

deməyə ehtiyat edirsən, bir də açıq-aydın hiss edirsən ki, o insan çırpıntı içərisindədir. Elə hal da olur ki, 

qeyri-adi baxışları ilə insan  idrakına sığışma- yan «hansısa bir aləmlə» üzləşirsən. Bu aləmdə sanki kimsə 

onu çağırır, tənhalığa, sakitliyə can atır. Həmin anlarda onun simasını bürüyən təşviş, həyəcan hiss olunacaq 

dərəcədə sezilir. O anda ona heç kəs  mane olmamalı,o vaxta qədər ki, özü o aləmdən qayıtmış olsun. Hiss 

edirsən ki, o hər bir xəstənin vəziyyətinin təyini və müalicə izni üçün o öz aləmindən kənarlaşır. Qəribədir ki, 

bu proses qısa bir vaxt ərzində ötüb keçir, o sanki yenidən bu aləmə qayıdır. Bu anlar tufandan sonra sakitliyə 

aram alan dənizi xatırladır, açılmaqda olan yaz səhərinə bənzəyir.  

Bu ecazkar möcüzələr sahibindən gördüklərimdən bir ineçəsini qələmə almaq istərdim. Heyrətə gəlsəniz 

də, bunlar həqiqi faktlardır. Bunlar onun sirli aləminin qeyri-adi məhsullarıdır. Bu xanım ilahinin ona bəxş 

etdiyi qüvvə ilə yanar odu da söndürər, ağrıyan qəblərə şəfa verər, küskün qəlblərə nur səpər, həyatdan əlini 

üzmüşləri həyata qaytarar, möcüzələr sahibi həyatda gözümüz qarşısında nələr etmir. 
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Müasir tibb elminin heç bir preparatlarından istifadə etmədən, cərrahiyyə əməliyyatı aparmadan xəstəni 

bədən, baş, döş şişlərindən azad etmək, öd, böyrək daşlarını tökmək, şaxələnmiş xərçəng xəstəliyini müalicə 

etmək, uzun illər övlad həsrətində olanlara sevinc bəxş etmək misilsiz möcüzələrdir. 

İndiyə qədər tarixə düşmüş qeyri-adi insanlardan ən yüksək zirvədə, mən hesab edirəm ki, Zərifə xanım 

dayanır. Ona görə ki, tibb aləminin bütün şaxələrinin həllinə qadir bir müqəddəs varlıqdır. 

Əgər belə bir ilahi qüvvəli insan başqa millətin nümayəndəsi olardısa, indi bütün dünyaya səs salmışdılar. 

Lakin biz hələ də bu qeyri-adi insana adi bir şəkildə baxırıq. Ancaq bu danılmaz,       şəkkedilməz bir 

həqiqətdir ki, o adi insan deyil. Buna baxmayaraq «Şəfa pərisi» öz xeyirxah əməllərini davam etdirir. Bu gün 

heç kəsin əldə edə bilmədiyi tibbi nailiyyətləri yaratmaqda davam edir. 

Bu qeyri-adi qabiliyyətə malik «Rentgen-qadın»ın qəbul otağında müşahidə edərkən onun xəstəlik 

diaqnozundan, müalicəsindən, onun nuraniliyindən, alicənablığından yüksək səviyyədə razılıqla 

danışdıqlarının şahidi oldum. Bu anların birində qayğıkeş, nurani bir ana ilə bərabər  müharibə iştirakçısı 

amansız xəstəlikdən sanki, əyilmiş, şiddətli ağrılardan dayanmaq üçün başını sağa-sola fırladan, Allaha 

ümidini bağlayaraq nicat yolunu Zərifə xanımın ocağında görən cavan bir oğlan qəbul otağına daxil olub, 

Səhiyyə Nazirliyindən göndərildiyini bildirdilər. Bunlarla qəbula mən də girirəm. Onlar özlərini təqdim 

edirlər. Anan adı Çiçək, oğlunun adı isə Əlişov Süracdır, özləri də Cəbrayıl qaçqınıdırlar. Ana övladının 

xəstəliyi barədə məlumat vermək istəyir. Zərifə xanım onu dayandıraraq, onun vəziyyəti haqqında mən sizə 

bildirəcəyəm, deyərək işıqları söndürür. Qaranlıq otaqda onun rentgen gözləri öz fəaliyyətinə başlayır, ani bir 

zamanda o informasiya verməyə başlayır. Xəstənin beyin qapağını əməliyyat vasitəsilə açıblar, lakin heç nəyə 

toxunmadan bağlayıblar. Ümumiyyətlə, əməliyyat etmək lazım deyildi. Səhvən aparıblar,  ancaq halal olsun  

o alimə ki, düzgün mövqe seçərək, heç nəyə toxunmadan beyin qapağını yenidən bağlayıb. Ona görə ki, onun 

göz toxumalarının üzərində, yəni çox həssas bir nöqtədə göy rəngli maye yığımı vardır. Həmin şişə əl ilə 

toxunulardısa, oğlanın həm kar, həm də iflic olma qorxusu var idi. Bundan başqa qara ciyərində 4 sm böyümə 

vardır, böyrəklərində duz yığımı, birində isə 2-3 ədəd daş vardır. Onun hərarətinin düşməməsinin səbəbi də 

böyrək təzyiqindəndir. Beyində əməliyyat aparıldığından mən o sahəyə əl apara bilməyəcəyəm. Əgər 

əməliyyat aparılmamış olsaydı, mən o şişi onun qulağından çıxardardım. Qalan xəstəliklərini aradan 

götürərəm. Beyində olan şiş isə lazerlə əməliyyat edilərək çıxarılarsa, yaxşı nəticə verə biləcəyini bildirdi. 

Xəstənin anası Çiçək xanım, bu misli olmayan ecazkar xanımın qarşısında diz çökərək ona hədsiz 

minnətdarlığını bildirdi. Eyni zamanda çox heyifsiləndi ki, xanım haqqında əvvəllər məlumatı olmayıb. Onu 

da qeyd etdi ki, Zərifə xanımın bir neçə dəqiqə ərzində izah etdiyini mən uzun bəlalar çəkdikdən sonra bir 

yanı Prezident aparatının, bir yanı Səhiyyə Nazirliyinin köməyi ilə oğlumun dərdini müəyyən etmək üçün 

Moskva şəhərinə akademik N.N.Burdenko adına neyrocərrahiyyə üzrə tibb elmləri Akademiyasına aparmalı 

oldum. 

Böyük xərclər və əziyyətlərdən sonra iki ay müddətində neçə-neçə müasir tibb apartarından keçərək, nə 

qədər müxtəlif analizlər verdikdən sornra siz deyənləri ümumi nəticə çıxararaq şöbə müdiri professor 

Y.M.Filatov bizə bildirmişdir. 

Siz övladımın dərdlərini güzgü kimi  bizə de-yəndə bir anlığa şok vəziyyətinə düşdüm ki, İlahi, səni 

tanımayana lənət, bunları bu xanım haradan bildi. Mən bunları bilmək üçün nə qədər əziyyətlər çəkmişəm. 

Bütün dedikləri Akademiyanın bizə verdiyi sənədlərdə vardır. Elə bil ki, xanım hamısını Akademiyanın 

sənədlərindən oxuyur. Hətta xanım beyin şişinin içərisindəki mayenin rənginə qədər dedi. Bu böyük 

möcüzədir. Bu xanım Azərbaycan xalqının sərvətidir  deyərək, hələ də özünə gəlməmişdir. Xanım dediyi 

kimi üç gün müddətində xəstənin vəziyyətini tam normallaşdırdı, hərarəti nizama düşdü. Üç gün qabaq gəlmiş 

xəstədən heç bir əsər-əlamət qalmadı. Allah sizi qorusun, Zərifə xanım! 

… Moskva şəhərindən telefon zəngi gəlir. Bir azəri xanımı həyəcanlı səslə Zərifə xanımı soruşur. Onun 

Bakıda olduğunu və işlədiyini bildikdən sonra qəbula gəlmək fikrində olduğunu bildirir. Nəhayət, həmin 

xanım gəlib qəbula düşür. Müa-yinə zamanı Zərifə xanım tərəfindən onun döşündə xoş xasiyyətli şiş olması 

müəyyən edilir və xəstə olması təsdiq edilir ki, həmin diaqnoz Moskva şəhərində bir neçə diaqnostika 

mərkəzində yoxlanılaraq təyin edilmişdir. Həmin xəstə — Məmmədova Sevinc — əslən Gəncə şəhərindəndir, 

Moskvada yaşayırlar. O, izah etdi ki, uzun müddət götür-qoy etdikdən sonra, get-gedə vəziyyətimin 

ağırlaşmaya tərəf getdiyini gördükdən sonra çıxılmaz vəziyyətlə qarşılaşaraq həkimlərin konsiliumu 

nəticəsində əməliyyatla o sahənin götürülməli olduğu rəyi ilə razılaşıb xəstəxanaya qəbul edildim. Bir neçə      

gündən sonra əməliyyat günü təyin edildi. Mən gecə yuxuda gördüm ki, əslən seyid olan babam mənə deyir 

ki, sən burada nə endirsən? Sənin əlacın Bakıda Zərifə xanımdadır. Get onu axtar tap. Mən yuxudan ayıldım 
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və yata bilmədim. Əməliyyat olunacağım günün səhəri tezdən xəstə paltarı ilə taksiyə oturub evə gəldim. 

Əhvalatı evdə həyat yoldaşıma danışdım,xəstəxanaya qayıtmayacağımı bildirdim. 

Biz Zərifə xanımı axtarmağa başladıq. Həyat yoldaşım Moskvada Azərbaycan cəmiyyətinin üzvüdür. Çox 

təsadüfən orada «İRS» curnalında xanım haqqında məqaləni oxuyub,sevinərək evə gətirib mənə verdi. Mən 

də sizi tapdım. 

Zərifə xanım öz möcüzəsi ilə həmin xəstəni tam müalicə edərək həyata, öz ailəsinə qaytardı. «Sizin 

qüdrətinizə, möcüzənizə heyranam, bacı. Mənə və ailəmə bəxş etdiyiniz həyatımı sizə borcluyam», — 

deyərək, sevinc və fərəhlə. Öz ailəsinə qayıtdı. 

Biz ürəklə deyə bilərik xanım Allah tərəfindən bəxş edilmiş əvəzedilməz xilaskardır. Belə bir şəxs bizim 

fəxrimizdir. 

… Şahidi olduğum qeydə alınmayan möcüzələrdən biri də böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkən İlham 

Həsənova həkimlər tərəfindən dava-dərmanla müalicəsi mümkün olmayan, çıxış yolunun yalnız əməliyyatla 

daşın çıxarılması olduğunu bildirmişdilər. İlham isə fikirləşərəm deyib, ümid yeri bildiyi Zərifə xanımın 

qəbuluna gəlib böyrəkdə həqiqətən daşın olduğunun təsdiqini almışdır. 

Xanım isə ona kömək edəcəyini bildirmişdir. Əməliyyata getməsini məsləhət bilməmişdir. Onu da bildirim 

ki, Həsənovlar ailəsi xanımın ilahi qüvvəsinə çox inanan bir ailədir. Çünki onlar bəhrəsini görmüşlər. İlhamın 

bacısının 7 il övladı olmamış, xanımın səbəbkarlığı ilə analıq zirvəsinə ucalmışdır. 

İlham Həsənov təyin edilən vaxt müalicəyə gəlmiş, müalicə otağına daxil olduqdan sonra xanım işıqları 

söndürüb öz kreslosunda əyləşib, İlham isə müəyyən məsafədə dayanıbmış. Birdən divarın birinin 

işıqlanmağa başladığını görüb. O, xanıma nəsə demək istəyəndə, xanım ona susmaq işarəsi verib. Bir də 

baxıb ki, divar tamamilə ekran halına düşdü və orada 4 ağ xalatlı həkim göründü. Onlardan ikisi xərəklə gəlib 

İlhamı qoyurlar xərəyə və əməliyyat masasına qaldırırlar. İlham özü isə mat-mat baxır. Həkimlərdən ikisi 

ayaqlarından tavana bağlanmış halda üzü aşağı, ikisi isə yandan İlhamın böyrəkləri üzərində əməliyyat 

apararaq, daş çıxarıb atırlar. Hətta daşın yerə dəyən şaqqıltı səsi onun qulağına gəlir. Onlar bir daha müayinə 

edib, əməliyyat yerinə lampa ilə baxıb tikirlər. Ayaqlarından asılı olan həkimlərdən biri əli ilə çıxmaq işarəsi 

verir. Bu halda Zərifə xanım İlhama gedə bilərsən, artıq müalicə olundun deyərək işığı yandıraraq çıxmasını 

bildirir. İlham donmuş halda mənə yaxınlaşaraq Nadir müəllim, möcüzə deyərək dayandı.  

Nəhayət, özünə gələrək hadisəni olduğu kimi mənə danışa bildi. Səhərisi gün isə «USM» aparatına getdi. 

Heç nə olmadığını bildirdilər. İlham bu möcüzəni kimə danışırmışsa, deyirmişlər İlhamın ağlı çaşıb. Ancaq 

İlhamın ağlı çaşmamışdı. Bu da ilahinin gözəgörünməz qüvvələrinin Zərifə xanımın vasitəsi ilə etdiyi misilsiz 

bir möcüzəsi idi. Zərifə xanım, sənə inanmayana lənət. Sən böyük varlıqsan. İlahinin inamlı və etibarlı 

övladısan. Siz əlçatmaz zirvəsiniz, səcdə mənbəyisiniz. 

… Şamil Əzizbəyov küçəsi ev 79-da yaşayan Quli-yeva Arzuya səkkizaylıq övladı Ayanın həkimlər 

tərəfindən müəyyən edilmiş xəstəliyinin «Refleks» olduğunu bildirmişlər, yəni hər iki böyrəkdə çürümə gedir. 

Azot qana keçib. Sağalması mümkün deyil. Aparın, 2-3 gün ömrü qalıb. Artıq uşaqda sidik axarı 

olmadığından şişmə gedirdi. 

Ayanın bəxtindən valideynləri Zərifə xanım haqqında xəbər tuturlar. Axırıncı ümid yeri kimi xanımın 

ocağına və qüdrətinə pənah gətirirlər. Xanım baxaraq həkimlərin gəldiyi qərarı təsdiqləyir. Lakin  Ayan körpə 

olduğundan o qadir Allahdan kömək istə-yir. Çox çəkmədən Xanımın möcüzəsi sayəsində uşağın daxilinə 

yığılmış irinli, qanlı, çirkli maye sidik kanalı vasitəsilə fontan edərək xaric olunmağa başlayır. Kiçik Ayan 

həyata və valideynlərinə qaytırılır. 

Bundan böyük xoşbəxtlik, bundan böyük möcüzə nə ola bilər. 

… Dağılmaqda olan yüzlərlə gənc ailəyə barışıq, sevinc, gələcək davamçı qismət etmiş Zərifə xanımın 

möcüzələrindən biri də Ş.Əzizbəyov79/9 ünvanda yaşayan Həsənova Elanaya və ailəsinə verilmiş sevincdir. 

3-4 il idi ki, Elana xanıma olduğu tibb nöqtələrində ümidverici bir fikir söylənilməmişdi. Nəhayət, Elana çox 

axtarışdan sonra xanımın ocağına, onun qəbuluna gəlib çıxmış, diaqnoz aldıqda həkimlərin fikirləri 

dəqiqləşərək, onda böyük fibroma olduğu təsdiqlənmişdir. Lakin xanım ona məyus  olmağa imkan verməmiş, 

hər şeyin yaxşı olacağını söyləmişdir. Həqiqətən də ilahinin qüdrətli köməyi ilə xanım nəinki Elananın 

xəstəliyini qeyb etmişdir, hətta ona bir övlad payı da vermişdir ki, ailənin səadəti, sevinci olmuşdur. Həmin 

körpə də artıq Zərifə xanımın nəzarəti altında böyüməyə başlayır. 

Mən səni hansı loğmana, hansı təbibə bənzədim, Siz bənzərsiz bir təbibsiniz. Siz doğrudan da ecazkarsınız, 

əlçatmaz zirvələri fəth edirsiniz, siz insanlara həyat verən varlıqsınız. Həqiqət qarşısında hər şey acizdir. 

İlahinin varlığı, Zərifə xanımın möcüzələri şəkkedilməz, danılmaz bir həqiqətdir. Bu Allah tərəfindən 

xalqımıza bəxş edilmiş bir şəfa elçisidir. Onun müalicə edərək həyata qaytardığı insanlar saysız-hesabsızdır. 
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Ağır dərəcədə yanmış dərisi çıxmış başın sağalıb, hətta əlini qoyduğu yerdən 3 rəngli tük çıxması, inkişafı 

zəifləyərək 5 sm gödəlmiş ayağın bərpa edilərək düzəlməsi, çadırı qurulmuş ölünün həyata qaytarılması 

qeyri-adi hadisələrdir. Bunlar bu insanın müqəddəsliyinin təsdiqidir və tarixdən silinməz möcüzələrdir. 

… Xanımın müalicə edib insanlara həyat verməsindən başqa da həyatı möcüzələri də saysız-hesabsızdır. 

Bir dəfə Nardaran pirindən ziyarətdən çıxarkən isti havada onun su artezianı quyusunun üstündə dayanaraq 

dua etməsi, ayaq üstə dayandığı halda heç bir mənbəyi olmadan onun ovcunda su peyda olması, onun həmin 

suyu üzünə çiləməsi canlı möcüzədir. 

… Onun xəstənin diaqnozunu təyin etdikdən sonra, xəstənin inamsız olduğunu hiss edib şəxsən özü onu 

“UZİ” aparatına apararaq, yoxladıb və öz diaqnozunun düzgün olduğunu təsdiq etdirən zaman Nəzakət həkim 

aparatı söndürdükdən sonra, xanımda maraq oyanmışdır ki, o aparatın iş prinsipini müəyyən-ləşdirsin ki, necə 

olur  o insanın xəstəliyini müəy-yən edir. Həkim müəyyən etdiyi diaqnozu yazarkən Zərifə xanımın baxmağı 

və marağı sayəsində “UZİ” apartı işə düşür. Xanım onun işləmə prinsipinə baxdıqdan sonra həkimə deyir ki, 

apartı söndürün. Həkim isə təəccüblənir ki, axı, mən aparatı çoxdan söndürmüşəm. Xanım gülərək bildirir ki, 

mən yandırmışdım, siz də söndürün. Bu hadisə analoqu olmayan möcüzələrdən biridir.Növbəti bir möcüzə: 

— Bir dəfə mən xanımın fəaliyyət yerində olarkən mikrofon ilə məni öz iş otağına dəvət etdi. İçəridə bir 

qadın və əlində əsa olan ucaboylu bir kişi var idi. Xanım onun diaqnozunu təyin etmişdi. Müəyyən qüsurlarını 

dedi, o, təkidlə 3 dəfə təkrar etdi. Sonra xanım bir mənə baxdı, bir kişiyə baxdı, aramla danışığını davam 

etdirdi. Hiss edirəm ki, ürəkli kişisiniz. Yaranan bir gün də köçməlidir. Sizin ağ ciyərinizdə xərçəng xəstəliyi 

var və bir neçə yerdə şaxələri var — mədəaltı vəzidə, qida borusunun üzərində. Əməliyyata düşməyi məsləhət 

bilmirəm. Nə qədər ömrün var, rahat yaşa. Bəlkə Allah-təala  sənə indən belə 50 il ömür verəcək. Kişi çox sağ 

ol deyərək, böyük razılıqla çıxdı. Mən şübhəli halda xanıma baxdım ki, adətən belə xəstələrin üzünə siz heç 

nə demirdiniz, necə oldu, belə qərar qəbul etdiniz? 

O isə gülümsəyərək bildirdi ki, bəs sizi nə üçün bura çağırdım? Əlindəki əsaya onun ehtiyacı yoxdur. O, 

mənim yanıma gəlməyi qərara alanda onu götürmüşdür ki, əgər mən onun diaqnozunu düzgün təyin etməsəm, 

o əsa ilə məni vursun. Ona görə də hər ehtimala qarşı sizi bura dəvət etdim. Həm də biləsiniz ki, həyatda belə 

yaramaz fikirli, qəlbi qara insanlar da var. 

Mən böyük maraqla çıxıb o qardaş-bacıya çatdım. Onları dilə tutaraq, xanımın dediklərinin həqiqət 

olduğunu təsdiqə yetirdim. Soruşmasam da məsələ aydın idi. Çünki, o çəliyi qoltuğunda tutub yeriyirdi. Onun 

doğrudan da o ağaca ehtiyacı yox idi. 

Bu böyük insana necə qibtə etməyəsən?! Ona xoş gələcək, daha da yüksək zirvələr arzu etməyəsən?! 

İlk dəfə gördüyüm andan bu insanda qeyri-adilik, həddən artıq nuranilik, insanları cəlb edən doğmalıq, 

yüksək nitq mədəniyyəti, heyrətamiz tibbi savadı olan hüsnkar bir varlıq olduğunu duymuşdum. 

O, Allah tərəfindən insanlar arasında xeyirxah əməllər üçün, onları bir çox ağır bəlalardan xilas etmək 

üçün, insanlara dayaq olmaq üçün göndərilmiş müqəddəs bir varlıqdır. Bu həqiqətən heç bir elmi izaha 

sığmayan böyük bir möcüzədir. İlahinin şəkkedilməzliyini xanım vasitəsilə xalqa aşkar etməsidir. Dünyanın 

tanınmış tibb alimləri  Zərifə xanımın qeyri-adi tibbi biliyinə heyran kəsilərək onunla razılaşırlar. 

Tibb sahəsində heyrətamiz elmi biliyə malik  əlçatmaz bir zirvədə dayanaraq bu gün üçün o tibb elminin 

sərvətidir. İnsan patologiyasında olan dəyişiklikləri müəyyənləşdirərək elmi surətdə izah edir. Zərifə xanım 

yüksək hissiyyata malikdir. Xüsusən onun haqqında olan hər bir duyğunu asanlıqla hiss edərək 

müəyyənləşdirir. Şahidi olduğum bir məsələyə toxunmaq istərdim. O, yanına gələcək adamı əvvəlcədən bilir 

ki, kim gəlir və nə məqsədlə gəlir. Bir dəfə dedi ki, Yaqub müəllim bura gəlir. 5-10 dəqiqə çəkmədi gəldi. 

Sonra bir adamın adını çəkdi. 10-15 dəqiqə ərzində gəlib çıxdı. Maraq üçün soruşdum ki, necə bilirsiniz. O, 

gülümsəyərək bildirdi ki, həmin adam yaxınlaşarkən fikirləşirdi ki, görəsən,bu qədər yol gəlmişəm, tapa 

biləcəm, yanına düşə biləcəm? Həmin fikirlər mənə çatır. 

Hətta bir dəfə öz iş otağından çıxıb «nə üçün mənə imkan vermirsiniz işləməyə? Gözləməyi bacarmırsınız, 

gedin, başqa vaxt gəlin. Sizin fikirləriniz məni işləməyə qoymur»,—deyərək, həmin adamı tapıb dedi: 

«Sizsiniz. Özü də gözəl musiqiçisiniz. Məni müzakirə etməyin. Növbəylə qəbul edirəm, gözləyin, 

keçərsiniz». 

Saymaqla xanımın möcüzələrini qurtarmaq mümkün deyil. Onun həyatı başdan-başa möcüzələr aləmidir. 

O, hələ kəşf edilməmiiş, tam öyrənilməmiş ilahi varlıqdır. 

Onun qeyri-adi istedadını müəyyənləşdirmək üçün elm bu gün üçün acizdir.O sirli dünyanın bir sirridir. 

Hal-hazırda onun haqqında böyük ölkələrdə geniş maraqlar yaranmışdır. Bu yaxınlarda bir müddət ABŞ-

nın Hyüston şəhərində fəaliyyət göstərmiş, yenə də ABŞ dövlətinə dəvət almışdır. Başqa maraq üçün yox, 

layiq olduğu adı almaq üçün xarici dövlətlərdən olan dəvətlərə etinasız yanaşmır. 
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Bir dəfə Səudiyyə Ərəbistanından gəlmiş dörd nəfərin xəstəliklərini olduğu kimi deyərək, onları şok 

vəziyyətinə gətirdi. Hətta onlardan ən cavanına bu yaxınlarda zond udduğunu dedikdə, onlar heyrətə gəldilər. 

Həqiqətən də təsdiq etdilər ki, o yoxlama üçün zond qəbul etmişdir. 

Bu istedad bizim ölkədədir və bizim övladımızdır. Biz onunla fəxr edə bilərik. 

Zərifə xanımın istər tibb aləmində, istərsə də həyatda olan möcüzələrindən nə danışmaqla qurataran, nə də 

hamısını yadda saxlayıb qələmə almaq mümkün olan deyil. Onun qeyri-adi insan daxilini sərhədsiz 

görməsinə, ifrat dərəcədə dəqiq diaqnoz təyininə, onun möcüzəli, heç bir preparatdan istifadə etmədən 

müalicəsinə şübhə ilə baxan olarsa, adicə olaraq o öz varlığına inanmaması kimi bir amildir. 

İnsanın Apllaha inamı onun həyata, gözəgörünməz qüvvələrə, onun yeri-göyü xəlq edib, bütövlükdə 

bəşəriyyəti idarə etməsinə inanmaq deməkdir. Bu isə hər bir insanda dünyaya, Yaradana baxışının 

təzahürüdür. Bütün Allah bəndələri dərk edir ki, təkcə Allahın varlığı şəkkedilməzdir. İnsan həyatda nəyə nail 

olursa, mütləq ona inamla qadir olur. 

İnsanın həyatda yaratdığı kəşf etdiyi nə varsa, onu da Yaradanımızın əli ilə edə bilir. İlahi hər bir insana bir 

istiqamət,bir qüvvə,bir bacarıq verməklə, hərəni bir istiqamətdə bəşərin inkişafına yönəldir. 

İnam sayəsində insan bütün kainatı kəşf edə bildiyi halda, inamsızlıq onu heçə yuvarlayır. Bizim əlimiz 

çatmayan, hələ kəşf olunmamış nə varsa, o bizə möcüzə kimi görünür. 

Böyük Yaradan bizim üçün möcüzə olan nə varsa, onun hikməti qüdrəti ilə bizlərə anlatmağa yönəldib. Bu 

da ilahi vergili insanların simasında bizlərə bəxş edilir. 

Həmin vasitəçilərdən ən parlaqlarından biri də İlahinin qüdrət verdiyi, bütün hadisələri ona dərk etməyə, 

tibb aləminin bütün şaxələrini bəxş etdiyi Zərifə xanımdır. Hansı ki, biz onun vasitəsi ilə bizə çatmayan, biz 

dərk etməyən varlıqları dərk etməyə çalışaq. 

Uzun illər durmadan çalışaraq müasir elmin zirvəsinə yüksəlmiş insanlar üçüncü sinif təhsili olan Zərifə 

xanımın yaratdıqlarına heyran kəsilirsə, onu açmağa acizlik edirsə, deməli Allah öz qüdrətini, ilahiliyini bir 

daha bizlərə çatdırır ki, mənim varlığım şəkkedilməzdir. Mən istədiyim, yaratdığım övladıma istədiyim 

səviyyəni bəxş edə bilərəm. 

Tarixə nəzər salsaq, müəyyən dövrlərdə qeyri-adi insanlar olduğunu görərik. Bunlardan Nostradamusu, 

Vanqanı, Lyu İni, Cunanı və s. göstərmək olar. 

Unutmaq lazım deyil ki, bütün dövrlərdə Allah-təala belə qeyri-adi insanlar yaratmış və onların qəribə 

sirlərini heç kimə aydınlaşdırmağa icazə verməmişdir. Allahın seçdiyi Peyğəmbərlərdən başqa, kamilliyə 

çatdırdığı bir-birindən qeyri-adilik səviyyəsinə görə fərqlənən insanlar da yaratmışdır ki, səcdə etdiyimiz, 

haqqında müəyyən möcüzələrini qələmə almaq istədiyimiz onun ilahiliyini xalqa çatdırmaq fikrində 

olduğumuz Zərifə xanımdır. Onun gözlərindəki sirli-sehrli bir aləm, əllərindəki şəfa ocağının alovu, şirin dillə 

dərdlərə dərman olması, tüpürcəyi ilə sağalmaz yaraları cilalayıb, məlhəm qoyaraq dərdləri yox etməsi, öz 

mərhəmətli müqəddəs nəfəsiylə xəstələrə həyat verməsi, bunların hamısı tam izah edilməyə heç kimin gücü 

çatmayan gizli aləmin nurundan mayalanmaq demək deyilmi? 

Zərifə xanım «rüsxət»siz heç bir fikir söyləmir. Heç bir müalicə aparmır. Bu onu göstərmirmi ki, bu 

xanımın möcüzələri ilahinin qüdrəti, onun varlığı ilə bağlıdır? 

Zərifə xanımın fikir və xəyal dünyasında iki aləm mövcuddur. Yüksək mənəvi aləm və insanların yaşadığı 

adi aləm. Düz 32 ildir ki, bu ecazkar insan, qeyri-adi möcüzələri ilə insanları sevindirir. On illərlə parta 

arxasında can çürüdərək alimlik dərəcəsinə yüksələrək xalqına xidmət etməyə çalışan alimin illərlə etdiyi 

xidməti xanım ondan da yüksək, qısa zaman kəsiyində yerinə yetirir. Nəticə onunla bağlıdır ki, ilahinin Zərifə 

xanıma daha yüksək, qeyri-adi imkan və qüdrət bəxş etmişdir. O, hər bir xəstənin müalicəsi zamanı qeyri-adi 

bir aləmə seyr edir və böyük Yaradandan kömək diləyir. 

O, səma cisimlərinə aludəçiliklə baxanda adama elə gəlir ki, nə isə gizli söhbət edib, məsləhət alır. O 

təbiəti çox sevir, sanki gül-çiçəklərlə nəfəs alır. Qəlbən incə, gözəl güllərə bağlıdır. 

O, xəstələri qəbul edərkən, onların ürəklərində saxlayıb demədlikləri fikirlərini də onlara açıqlayır və 

düzgün məsləhət verir. Həssas, rəhmdil və xəyalpərvərdir. O, mömin, pak, təmiz adamları da çox sevir və 

onların müalicəsi, arzuları daha tez hasil olur. Onun bir məqsədi, bir amalı var, o da insanlara öz yardımı ilə 

ilahinin gücünə, qüdrətinə, qüvvəsinə söykənib şəfa bəxş etsin. 

Seyidlər nəslindən, ulu babalarından ilahi ver-gi sərvətinə yiyə duran Zərifə xanım müqəddəs şəcərənin bu 

günkü davamçısı və bilavasitə icraçısıdır. 

Qadın bəşəriyyətin ən zərif varlığıdır, deyirik. O, qadın kimi zərif, incə, təravətli, insan kimi əvəzsiz, ana 

kimi həssas, qayğıkeş, övlad kimi dalğın, insanların sağlamlığı naminə nələr etməyib, öz sağlamlığını sərf 

edib  Zərifə xanım. 
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Analar dünyadan köçsə də övladın qəlbindən heç vaxt silinmir. 

Bilqeyis xanım da Zərifə xanımın ocağından əbədi məskəninə getsə də heç bir dəqiqə onsuz keçirmir fikir-

xəyalını Zərifə xanım. Onun nəsihətlərini, onun sözlərini hər an təkrar edib, səbir tapır. Hərdən də ana 

xəyalən gəlib dayanır onun gözü önündə, hərdən də öz məsləhətlərini deyib qeyb olur ondan. 

Zərifə xanım hamıya qarşı hərarətli, diqqətli, qayğıkeş və mehribandır. Təkcə yalanla barışmazdır. 

O, xəstəni ilk növbədə şirin dillə dindirib, sanki onun müalicəsinin bünövrəsini qoyur. İlahinin köməyi ilə 

qəbul etdiyi xəstənin xəstəliyini qeyb edir. Onun nəfəsində müqəddəslik vardır. O nəfəsi ilə suyu üfürərək, 

sanki ondan xəstə üçün məlhəm hazırlayaraq şəfa əməlini hasil edir. O, məlhəm tüpürcəyi ilə də ağır yaraları 

cilalayaraq qeyb edir. 

O, İlahidən gələn şəfa mərhəmətini də paklıqla yerinə yetirir. Qəbul etdiyi xəstələr də təmiz və pak 

gəlməlidir ki, o onları rəvan qəbul etsin. 

Bir möcüzəni də nəzərinizə çatdırmaq istərdim: 

Neftçala rayonunda 30 ildən çox tibb sahəsində (feldşer) çalışan Hüseynov Zakir İman oğlu uzun müddət 

beyin tutmasından (sudoroqa), şişdən əziyyət çəkirmiş. Onun dərdinə heç yerdə əlac edən olmamışdı. 

Nəhayət, o xoş təsadüf nəticəsində qəzetdə xanım haqqında olan məqalələrin birini oxuyaraq, öz xilas-karını 

tapdığını güman edərək 22.03.2002-ci il tarixdə xanımın qəbuluna gəlir. Xanım onun diaqnozunu dəqiq təyin 

edərək, onda beyin tutması olduğunu və uzun müddət müalicənin düzgün aparılmadığını bildirmiş və kömək 

edəcəyini söyləmişdir.  Onu 3-4 gün müalicə edib, özünə də tapşırmışdır ki, çətinliklərin olacaq, ola bilsin 

dilin müəyyən müddətə şişsin, həkimə müraciət edib əməliyyata düşməyəsən. Çətinliyin çox ağır keçərsə, gəl 

yanıma. Xanımın dediyi kimi həmin anları Zakir keçirmiş, dili ağzında şişməyə başlamış, o heç yana müraciət 

etməmişdir. Bir müddət keçdikdən sonra dilin altından sorularaq daş halına keçmiş noxud boyda kütlə çıxıb 

düşmüşdür. Həmin daşı Zakir bəy bir şüşə qaba salaraq xanımın qəbuluna gəlmişdir. Həmin daş eksponat 

kimi xanımın qəbul otağında başqa müxtəlif xəstələrin böyrək və öd kisəsindən tökülərək şüşələrə yığılıb 

saxlandığı yerdə saxlanılır. Bununla da Zakir bəyin dərdi qeyb olmuşdur. 

Zərifə xanım sirləri açılmayan heyrətamiz bir aləm sahibidir.Bunların bir parlaq nümunəsi də onun 

Moskvada BMT Dünya universiteti tərəfindən tanınmış Cuna adına Beynəlxalq Akademiyanın dilomunu 

almaq üçün edildiyi sınaq yoxlamaları zamanı onun elektrik cərəyanına qoşulmasıdır. Həmin cərəyan onun 

dirsəyinə qədər getmiş, oradan o yana keçməmişdir. Bunun yeganə izahı onun ilahi tərəfindən, gözəgörünməz 

qüvvələr tərəfindən qorunmasıdır. Sınaq üzvləri böyük heyranlıqla ona tibb aləminin bütün sahələrinin bilicisi 

kimi diplom vermişlər. Hansı ki, belə tibbin bütün şaxələrini əhatə edən diplom heç kəsə verilməyib. 

Bu anda Məşədi Ağamir babanın dediyi yada düşür, Zərifə xanımın gücünə, qüdrətinə «inanma-yana 

lənət». 

Zərifə xanım tibb aləmində əvəzedilməz bir varlıqdır, o xalqımızn qiymətsiz sərvətidir, o özxalqı ilə fəxr 

edir və xidmətində dayanır. Onu hansı ölkəyə dəvət etsələr də, o, öz gücünü, İlahi qüvvənin ona bəxş etdiyi 

tibb sahəsinin fenomeni olduğunu sübut edib, yenə də öz ölkəsinə dönür. Hal-hazırda hegemon ABŞ 

dövlətinə dəvət olunub. Güman ki, gedib öz layiq olduğu adı orada da təsdiq edib öz ölkəsinə qayıdacaq. Bu 

əvəzedilməz insana biz də ilahidən cansağlığı, böyük qüdrət, uğurlar arzu edirik. 

 

Nadir Hüseynov, 

BYST-nun müəllimi 
 
 
 

 

ZƏRİFƏ XANIMIN ÖMÜR-GÜN  

YOLDAŞI İKRAM KİŞİNİN 

SÖYLƏDİKLƏRİNDƏN 

 

… Zərifə xanımın insan daxilini görməkdən başqa, adi həyatda da möcüzələrlə dolu maraqlı halları 

olmuşdur. Mən bunları öz gözlərimlə görüb, qulağımla eşitmişəm. 

Maraqlı burasıdır ki, Zərifə xanımın hiss etməsi adi vaxtlarda daha güclüdür. O, hər dəqiqə maraqlı 

möcüzələrlə qarşılaşır. Mən bunların bir neçəsini qeyd etmək  istəyirəm. Bir var ki, olmuşları oxuyasan, bir 

var ki, eşidəsən, bir də var ki, öz gözlərinlə görüb, hadisələrin iştirakçısına çevriləsən. 
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Axşam vaxtı idi. Bakıda öz evimizdə idik. Birdən qapının zəngi çalındı. Uşaqlarımdan hansısa qapının 

gözlüyündən baxıb dedi: «Ata, tanımadığım üç nəfər adamdı». Zərifə xanım qapıya yaxınlaşıb açdı. Gələnləri 

tanıdı, görüşdülər və məni də tanış elədi. Bunların ikisi kişi, biri qadın idi. Bir azdan sonra qonaqların şərəfinə 

çay süfrəsi açıldı.  Bu zaman televizorda kino gedirdi. Nə mən, nə həyat yoldaşım, nə də qonaqlar  kino 

xoşlamırdıq. Məcburi baxırdıq. Evdə televizor açıq qalanda Zərifə  xanımın səhhətinə çox pis təsir göstərir. 

Bu vaxt ekranda şit bir kadr getdi. Zərifə xanım həmin an əlini barmaqları açıq vəziyyətdə qabağa uzadıb 

üstdən aşağı endirdi. Hamının gözü qarşısında televizor toka taxılı ola-ola ekran işləmədi. Televizorun içi 

yanmışdı. 

… 1997-ci ildə 07 markalı «Ciquli» markalı  maşınımız var idi. Buna da «Pioner» markalı maqnitofon 

qoydurmuşdum. Zərifə xanım oyun havalarını xoşladığı üçün bir neçə kaset almışdım. Bir gün öz maşınımızla 

Bakıdan Gəncəyə gedirdik. Zərifə xanım dedi:  

— Bu kaseti niyə qoymusan? Bir yaxşısını qoy qulaq asaq. 

Mən də onun xoşladığı oyun havaları olan bir kaset qoydum. Bir az getmişdik ki, o, dedi: 

— Bu oyun havası yaxşıdı, bir az səs ver. 

Mən bir az səsini qaldırdım. Onu bu ton da qane etmədi və: 

— Ay rəhmətliyin nəvəsi, bu da pulnandı? — deyib, özü əlini maqnitofona yaxınlaşdırmağı ilə birdəfəlik  

səsini kəsdi. 

… Qohumlardan biri Gəncə şəhərində icra hakimiyətinin binasına yaxın yerdə yaşayırdı. Mən Zərifə 

xanımla onlara getməli oldum. Binanın yanında taksidən düşdük. Bloka yaxınlaşanda gördük ki, hər yer 

qaranlıq, zülmətdi. Binanın dördüncü mərtəbəsinə çıxmalı idik. Mən dedim ki,sən məndən tut, mən qabaqda 

gedim, sən də yavaş-yavaş gəl. O, mənə soyuqqanlılıqla:  

— İkram, sən narahat olma, indi işıqlar yanacaq. Mən də yuxarı rahat qalxacağam, sən də, — dedi. 

 Elə bu sözlər ağzından çıxan kimi blokun da, binanın da işıqları yandı. Zərifə xanımla mən 4-cü 

mərtəbəyə işıqda qalxdıq. 

… Zərifə xanımla mən uzaq yola gedərkən əvvəlcədən mənə xəbərdarlıq edir ki, maşının müəyyən 

hissələri nasazdı, bizi yolda qoya bilər, mütləq ustaya göstərmək lazımdır. Türkiyədən öz şəxsi maşınımızla 

İstanbuldan İrana, İrandan da Azərbaycana gəlməli idik. Bu uzaq yolu Zərifə xanımın öz şəxsi istehsalı, yəni 

beyninin təqdim etdiyi yolla yollandıq. Bu uzaq bir məsafəni, yad ölkədən keçib Azərbaycana gəlməyin özü 

bir fəhm, bir qüvvə idi. 

İranın Ərdəbil  şəhərində qarmaqarışıq bir yolda xanımın mürgülədiyini görüb, maşını yolun kənarına 

çəkib yoldan ötənlərdən İran Astarasına necə getməyi soruşdum. Üç nəfər gənc mənə yaxınlaşıb əllərilə sağ 

tərəfə getməyi göstərdilər. O zaman İranda xarici maşın az idi. Mən düz 27 kilometr yol getmişdim. Birdən 

Zərifə xanım gözlərini açıb məndən su istədi. Su içəndən sonra dedi: 

— İkram, mənə elə gəlir ki, sən səhv gəlmisən, biz başqa yerə gedirik. 

Dedim ki, Ərdəbil şəhərində soruşdum bu yolu göstərdilər. Yenə təkrar etdi: 

— Yox, İkram, biz öz yolumuzu getmirik, səhv gedirik. 

Bir az qabağa gedib, mağazanın yanında saxladım. Adamlardan soruşdum. Dedilər: 

— Siz geri qayıdın, dairəvi yoldan keçib soruşarsınız, düzgün yolu göstərərlər. 

— Biz geri qayıtdıq və heç kimdən heç nə soruşmadıq. Zərifə xanım göstərən yolla Astaraya gəldik. 

Bu isə mənim üçün yaddaqalan və maraqlı möcüzə oldu. 

…Bir gün 8-ci Kilometrdən bazarlıq edib evə gəldim. Hər şey almışdım,  qəşəng,  körpə quzu əti də 

almışdım. Evə gəldim, bir az yorğunluğumu alıb, bir stəkan çay içmək istədim. Elə bu an Zərifə xanımın səsi 

gəldi: 

— Bu aldığın əti özün yeyərsən. 

Düzü pərt oldum. Daha ondan yaxşı ət ala bilməzdim ki. Mən ona baxanda dedi: 

— Sən niyə pərt olursan? Bu sənlik deyil. Ət çox gözəl ətdi, təmiz kəsilib də, soyulub da. Amma bazara 

satmağa gətirəndə onu natəmiz dəsmala büküb gətiriblər. 

Daha mənim sözüm qurtarmışdı, heç nə deyə bilmədim. 

… Biz Gəncədə Şərq küçəsi 14 saylı evdə yaşayırdıq. Qonşularımızın hamısı məhsəti türkləri idi. Bir gün 

qonşu gəlib dedi: 

— Zərifə xanım, inəyimizin balalayan vaxtıdır. Amma balalaya bilmir. Elə bil vaxtı keçir. Yaman 

narahatam. 

Zərifə xanım dedi ki, qonşu, sən get, bir azdan  İkramla gələrəm, baxaram. 
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Qonşu çıxıb getdi. Zərifə xanım mənə dedi ki, İkram, yazıqlar gözlərini o inəyə dikiblər, onun da balası 

içəridə ölüb. 

Mən ona dedim ki, əşi, sən hələ inəyə baxmamısan, niyə belə deyirsən? 15-20 dəqiqədən sonra biz 

qonşunun qapısını döyüb içəri girdik. Zərifə xanımın əlini öpüb, alınlarına qoydular. Danışa-danışa tövləyə 

girdik. O, qapını örtün deyib, bir az da inəyə yaxınlaşdı. İçəri qaranlıq oldu. Zərifə xanımın təşviş dolu səsi 

eşidildi. «Qapını açın», - dedi. O, tövlədən çıxan kimi üzünü qonşuya tutub dedi: 

— Qonşu, inəyi təcili kəsməli olacaqsınız. Buzov içəridə ölüb və şişib. İnəyin sağ qalması qeyri-

mümkündür. 

Aradan 4-5 saat keçdi. Qonşu bizə gəldi və söylədi ki, biz inəyi kəsəndə elə etdik ki,  buzovu tez azad 

edək. İnəyin qarnını da başı ilə bərabər kəsdik. Amma buzov çoxdan ölübmüş. 

Mən isə deyə bilmədim ki, Zərifə xanım hələ evdə olanda buzovun sağ olmadığını demişdi. 

… Axırıncı dəfə Zərifə xanım 18 günlük letar-giya yuxusuna gedəndə Gəncədə bir sutka yatandan son-ra, 

gecə saat 10-11 radələrində öz-özünə danışırmış kimi dedi: 

— Məni burada incidirlər, tez məni ocağın üstünə aparın. 

Mən çıxılmaz vəziyyətdə qaldım. Çünki şəhərdə komendant saatı idi. Gecə şəhərə giriş-çıxış qadağan idi. 

Mən tanış bir adama — Zərifə xanımın əllərindən şəfa tapmış Mehman adlı bir oğlana müraciət etdim ki, 

mənə kömək etsin. O, dedi: 

— İkram, Zərifə xanım üçün hara desən maşın sürərəm. 

Biz də Xanlar rayonunun Mollacəlilli kəndinə getməliydik. Çünki Zərifə xanım oradakı ocaqda yatmalı idi. 

Mən onu qucağımda maşına qoyanda hiss etdim ki, çəkisi çox yüngül oldu. Amma yuxuya getməzdən əvvəlki 

çəkisi 95-100 kq olardı. Amma bu rəqəmi birdən-birə 30-40 kq-a qədər olması məni heyrətə saldı. Özüm də 

Allahın belə möcüzəsinə mat qalmışdım. Mən nə danışa bilirdim, nə udquna bilirdim. Gözlərim yaşla 

dolmuşdu. Onu maşının arxa oturacağına yarıoturmuş halda qoyub, özüm də yanında oturdum. Zərifə xanım 

başını mənim çiynimə qoyub sanki başqa bir aləmlə ünsiyyətdə idi. 

Keçid məntəqəsi Xanlar rayonu ilə Gəncə şəhəri arasında qoyulmuşdu. Biz Gəncənin Xanlara çıxacağı 

yerində «Drucba» tərəfdən üzü o taya irəlilədikcə düşünürdüm ki, ay Allah, mən bu post-məntəqədə duran 

əsgərlərə nə deyəcəyəm, onları necə başa salacağam ki, Zərifə xanım kimdir, onu gecənin bu vaxtı hara, nə 

üçün aparıram? Vəziyyətimi isə özünüz düşünün. 

Artıq komendant postu görünür. Mən Mehmana dedim ki, necə ki, saxlamayıblar sür gedək. Əsgərlər 

əlində avtomat qarovul çəkdiyi vaxt, bir-biri ilə danışdığı vaxt biz keçib getdik, bizi heç kim saxlamadı. Onlar 

bizi görmədilər. Mən xanımı ocağa gətirdim, onu rahatladım və üzümü Allaha tutub dedim, «İlahi, sənə 

inanmayana lənət olsun!» 

… Bir neçə qəzet səhifələrində adı yazılan, videolentə çəkilmiş ölü Vaqifin  ailəsindən danışmaq istəyirəm. 

Gəncə şəhərində Kutaisi küçəsində Vaqif Zərifə xanımın qeyri-adi möcüzələri ilə həyata yenidən qayıtmışdı. 

Gecə saat 10-dan keçmişdi. Vaqifgilə bir qadın qonaq gəlibmiş, saat 1-də qatarla getməli imiş. Evin xanımı 

zinət şeylərinin yerində olmadığını görür. Hər yeri axtarırlar, qonaq qadına da müraciət edirlər. Tapılmır ki, 

tapılmır. Vəziyyət elə gətirir ki, bu qadının hər yerini, üstünü, alt köynəyinə qədər axtarırlar, qızıllar tapılmır. 

Qonağın getmək vaxtı azalır, ev yiyəsi təmiz çaşır. Qəflətən qapı döyüldü, pəncərəni açanda Vaqifi və həyat 

yoldaşını gördük. Soruşanda Vaqifin yoldaşı ağlaya-ağlaya dedi: 

— Zərifə xanım, üç qızım var, mənə kömək et. Elə bil ölmüşəm, yerdən götür məni. 

Zərifə xanım bir az fikirləşib dedi: 

— İkram, gedək, yazıqdırlar. 

Biz gəldik, bunların darvazasından girən kimi Zərifə xanım dedi ki, qızıllar darvazadan çölə çıxmayıb. 

İçəri girib qonaq qadınla salamlaşdıq. Zərifə xanım qonağın qarşısında dayanıb ona baxanda ev gur işıqlı idi. 

Mən qapının girəcəyində divara söykənib bu mənzərəni seyr edirdim. Zərifə xanım ona dedi ki, sən cavan 

adamsan, amma yaxşı iş görmürsən. Bu yazıqların üç körpə qız uşağı var, bəs sən onları heç düşünmürsən? 

Qonaq isə «gətirin Qurana and içim. Məndə heç bir şey yoxdur. Hər cürə yoxlayıblar məni. Mən  gö-  

türməmişəm. Özüm də qatara gecikirəm», — dedi. 

Zərifə xanım birdən qonağın üstünə qışqırdı: 

— Ayağa dur, bir az da qabağa gəl. 

Qonaq gözləmədiyi halda, bir addım qabağa gəldi. Birdən Zərifə xanım mənə baxıb dedi: 

— İkram, işığı keçir. 

Mən işığı keçirdim, qapını da örtdüm, çünki çölün də işığı yanırdı. Qaranlıq otaqda göz-gözü görmürdü. 

Heç kimin nitqi çıxmırdı. Bu hal 15-20 saniyə davam etdi. 
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Xanımın qaranlıqda səsini eşitdim: 

— İkram, işığı yandır. 

Mən işığı yandırdım. Qonaq qadın heç nə başa düşmədi. Zərifə xanım isə üzünü qadına tutub dedi: 

— Mənim tüpürcəyim məlhəmdi, sənə it tüpürsün. 

Qapıdan çıxanda ev sahibinin arvadına dedi: 

— Qızıllarınız onun daxilindədir, çıxardarsınız. 

Mən bu hadisədən sonra İlahi vergi önündə baş əyib, yenidən səcdə etdim. «Yaratdığına şükür, Allahım!» 

— dedim. 

 
                                                                                             

 

FENOMEN  

 

ZƏRİFƏ XANIM  

 

DÖVRİ MƏTBUATDA 

 

Eşitdiklərimə inanmaq asan deyil. Adi xəstəlikləri demirəm. Bəs, qarşısında tibb elminin aciz qaldığı 

xəstəliklərin, cərrahiyyə əməliyyatı ilə belə aradan qaldırılması mümkünsüz olan mərəzlərin tibbi müdaxiləsiz 

müalicəsinə necə inanasan? Rentgen aparatından istifadə etmədən, işığı söndürməklə insanın daxilini ovcunun 

içi kimi görmək, ömrə qənim kəsilmiş xəstəliklərini təfsilatı ilə sadalamaq, dəqiq diaqnoz qoymaq, müayinə 

və müalicə etmək ağlasığandırmı? 

Dünya işığına həsrət qalmış gözlərə yenidən nur bəxş etmək, top atılanda tükü tərpənməyənlərin son-ra 

pıçıltını belə eşitmək qabiliyyətini bərpa etmək, əlini dünyada hər şeydən üzənlərin neçə adda, neçə sayda 

azar-bezarını silib təmizləyən məharətini eşidəndə tərəddüd içində qalırsan… 

Yüz eşitməkdənsə, bir dəfə görməyi qərara aldım. 

 

«Dəniz» qəzeti, 16-31 may 1996-cı il 

 

 
«ƏSRİN MÖCÜZƏSİ» 

 

Bütün dünyada «Rentgen-qadın» adı ilə məşhur olan Zərifə xanım Nəbiyeva rentgen və «USM» 

aparatlarından daha dəqiq, insanda olan xəstəliklərin diaqnozunu təyin edir və bütün xəstəlikləri dərəcəsindən 

asılı olaraq, Zərifə xanım ən qısa müddətdə tam müalicə edir. 

 

«Reklam» qəzeti, 7.11.1999-cu il 

 
 
 

«RENTGEN-QADIN» TƏZYİQLƏRDƏN 

 

 BEZİB 

 

 

Səhər gözümüzü açanda dünya işığını görüb şükür edirik. Bəzən gördüyümüz dəhşətlərlə rastlaşanda kaş 

kor olaydım da deyirik. Dünya daima dəhşətlərlə doludur. Gözü olmaq hələ görmək demək deyil. Gözə nur 

gərəkdir. 

Gözəlliyi görmək imkanından məhrum olan insanlara nə qədər kor olmağımızı arzulasaq da, heç vaxt 

onlara qibtə etməmişik. 

Amma Zərifə xanım kimi görmə qabiliyyəti olan bir insana qibtə etməmək olmaz. Çünki, bu heç kimə 

nəsib olmayan Allah vergisidir. Onunla yaxın təmasda olduqda xəbərin olmayan dünya ilə qovuşur, elə bil 

paklaşırsan. 
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Calə İsmayıl 

«Elita» qəzeti № 74,  

8-14 noyabr 1998-ci il 

 

 

 

«ŞƏFA PƏRİSİ» 

 

Uzun illərdi ki, mədə-bağırsaq xəstəliyindən əzab çəkirdim. Getmədiyim həkim, içmədiyim dərman 

qalmamışdı. Mən Zərifə xanımın adını eşidib, yanına gəldim. Deyilənlər düz imiş. Qaranlıq otaq-da məni 

müayinə edib, xəstəliyimi bir-bir üzümə dedi. Mən mat keçdim. Və düşündüm: «Bunun işi Allah vergisidir». 

Sonra 2-3 seans məni əlləri ilə müalicə etdi. 

Bir həftədən sonra oldum anadangəlmə, sağ-salamat. 

Qızım Nahidənin dərdi bizi üzürdü. Gözləri tutulduğu üçün ailəsi də dağıldı. Körpəsi ilə üstümüzə qayıtdı. 

Yanında bir adam olmasa heç yana çıxa bilmirdi. Özüm şəfa tapandan sonra qızımı da Zərifə bacımın yanına 

apardım. İkinci seansdan son-ra dördqat şüşəli eynəyini müalicə otağında qoyub getdi. 

       Qənifə SƏMƏDOVA 

«Kəlbəcər harayı» qəzetinin 

          baş redaktoru 

«Murovdağ» qəzeti № 16 

25 noyabr 1994-cü il 

 

Z.NƏBİYEVA: «Kim cadugərə müraciət   

                    edirsə,  şeytana qapı açır» 

 

Əhalinin gün-güzəranının günü-gündən çətinləşdiyi, ağırlaşdığı bir zamanda cadugərlərin, falçıların, 

fırıldaqçıların, kələkbazların, bir sözlə dələduzluqla məşğul olanların yaxşı pöhrələnib artması üçün münbit 

şərait yaranmışdır. Bunu sübut etməyə elə bir ehtiyac yoxdur. Artmaqda olan falabaxanları da, dua yazanları 

da, zər atanları da bu gün görmək mümkündü. Onların yalnız bir məqsədləri var. Camaata kələk gəlib pul 

qazanmaq. 

Ancaq bu cür xislətli adamlardan tam fərqli olaraq, insanlara sərf etdiyi əməyinin, çəkdiyi zəhmətinin göz 

qabağında olan, şəfa verdiyi xəstələrin ürəkdən «sağ ol»unu qazanan Zərifə xanım Nəbiyeva kimiləri də var. 

Çox yaxşı olardı ki, Respublika Səhiyyə Nazirliyi xalq təbabətinin bilicilərini yaddan çıxarmasınlar. Onları 

öz himayələrinə götürsünlər. Belə şəxslərə himayəçilik əhalinin tibbi xidmət səviyyəsini az da olsa 

yaxşılaşdırar. 

 

                   Hikmət İslamoğlu 

«Ədalət» qəzeti, 24.12.1996-cı il 

 

SOY KÖKÜNÜ YAŞADIR 

 

Altı ay idi ki, iflicdən əziyyət çəkirdim. Bir tərəfimdə hissiyyat yox idi. Ayağım yer tutmur, qolum yuxarı 

qalxmır, əlim heç nə tutmurdu. Gözüm elə bil daşa dönmüşdü, tərpənmirdi. Bir sözlə, ağır yer xəstəsi idim. 

Ailə üzvlərim məni xərəkdə Zərifə xanımın yanına gətirdilər. Əvvəl tərəddüd etdi.Xəstəni gecikdirmisiniz 

dedi. Sonra isə üzünü Allaha tutubbuyruq istədi. Məşhədcamından üzümə su çiləyib, şəfalı əllərini donmuş, 

hissiyyatsız bədənimdə gəzdirdi. Üç seansdan sonra ayağım da yer tutdu. Ürəyimdə söz vermişdim ki, əgər 

ayağım yer tutsa Zərifə bacımın ayağının altına xalça salacağam. Belə də etdim. 

Amma Zərifə bacım dedi ki, mənə gətirdiyin bir dəstə tər çiçək bəsimdi. Mən də o xalçanı sənin özünə 

bağışlayıram. Elə hesab et ki, bu ocaqdan bacın sənə pay verir. 

Zərifə xanım gözü-könlü tox adamdır. O, kasıblara, qaçqınldara, köçkünlərə təmənnasız xidmət edir. 

Üstəlik də ocağından pay da verir. 

 

Nəriman İBRAHİMOV, Gəncə şəhəri 
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   «Kəlbəcər harayı» qəzeti № 11 

          26 sentyabr 1995-ci il 

 

 

ƏSRİN MÖCÜZƏSİ 

 

Tibb elminin ən uca zirvələrini fəth edərək uğurlu tibbi nailiyyətləri ilə bütün dünyaya səs salmış, Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının görkəmli alimləri «Rentgen-qadın» adlandırılan həmyerlimiz Zərifə xanımı «Əsrin 

möcüzəsi» hesab ediblər. 

Həyatda çox möcüzələr mövcuddur. Milyon-milyon kilometrlərlə sonsuz ənginliklərə ucalan səma, kainatı 

öz tükənməz nuruna qərq edən Günəş, çox-çox uzaqlarda yerləşən və sayı heç kimə məlum olmayan ulduzlar, 

planetlərin öz oxu və Günəş ətrafında fırlanması möcüzədir. 

Yer üzündə bütün canlıların yaranması, quru ağacın göyərməsi, çiçəkləməsi və bar verməsi də möcüzədir. 

Lakin gözümüz öyrəşdiyi üçün bunlar adi möcüzədir. 

Zərifə xanımın möcüzəsi isə tamamilə qeyri-adi möcüzədir. 

Zərifə xanımın bu qeyri-zadi bacarığı Amerikada, Almaniyada, İranda, Türkiyədə, Ərəbistanda, 

Rumıniyada və b. ölkələrdə mütəxəssislər tərəfindən dərindən təhlil edilmiş və ona diplomlar təqdim 

olunmuşdur. 

   Əcdər ƏLİZADƏ 

«İki sahil» qəzeti 

 6 noyabr 1999-cu il 

 

 

«FRAU-RENTGEN» FENOMENİ 

 BAKIDA YAŞAYIR 

 

Zərifə Nəbiyeva 9 yaşında ikən 12 günlük letar-gik yuxuya getmiş və ayılandan sonra onda qeyri–adi 

qabiliyyətlər aşkar edilmişdir. Zərifə xanım artıq neçə ildir ki, qaranlıqda rentgen kimi insanların daxili 

orqanlarını görür və onun diaqnozunun dəqiqliyi yeni-yeni tibb avadanlıqlarının qoyduğu diaqnozun 

dəqiqliyindən geri qalmır. 

Azərbaycanda öz qabiliyyətini xalqının rifahı üçün göstərmək imkanı tapmadığından xaricə — 

Almaniyaya getməyə məcbur olmuşdur. Almaniyada iki imtahan verdikdən sonra xəstələri qəbul etmək və 

müalicə işi aparmaq üçün icazə almışdır. Zərifə xanıma işləmək üçün bütün şərait yaradılmışdır. Xüsusi iş 

yeri təyin edilmiş, cangüdən və vəkil tutulmuş və s.  müəyyən müddət o, müxtəlif ölkələr- dən — ABŞ, İran, 

BƏƏ və b.  ölkələrdən xəstələr qəbul etmişdir. 

İndi isə Zərifə xanım öz ölkəsi Azərbaycanda da işləmək imkanı qazanmışdır. Onun müalicəsi dərmansız 

və yalnız ona məlum metodlarla aparılır. 

 

«Sağlam olun» qəzeti, № 11 

25.12.1999-cu il 

 

İNSAN QƏLBCƏ TƏMİZ OLMALIDI 

 

Möcüzə-şəfaverici kimi haqqında bizə danışılan Zərifə xanım Nəbiyevanın qəbul otağındayıq. Bura çox da 

böyük olmayan, bər-bəzəksiz bir otaqdı. Divarda Zərifə xanımın diaqnoz qoyduğu və müalicə etdiyi 

xəstəliklərin siyahısı, həmçinin qəbula gələnlərə müaraciət plakatı asılmışdır. Təkcə mart, aprel aylarında ən 

müxtəlif xəstəliklərlə diaqnozu qoyulmuş 600 xəstə qəbul etmişdir. Burada Çernobıl AES-da zərər çəkən 

xəstələr də müalicə olunur. Bu insanların böyük əksəriyyəti buranı qəribə,bəzən də anlaşılmaz şəfa tapmaq 

duyğusu ilə tərk edirlər… 

Bəli, o artıq çoxlarına kömək etmişdir. 1995-ci il may ayının 24-di Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi 

şəfavericiliyə və xeyriyyəçiliyə görə H.Z.Tağı-yev adına «Xeyriyyəçilik və yardıma görə» diplomunu təqdim 

etmişdir. 

Zərifə xanımın köməyi ilə çoxları müalicə olunub, şəfa tapmışdır. 
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Fuad ORUCOV 

«Gündəlik xəbərlər» qəzeti 

3 may 1996-cı il 

 

DÖVRÜMÜZÜN MÖCÜZƏSİ 

 

Bu günlərdə təsadüf etdiyim möcüzəli bir hadisəni ictimaiyyət üçün də əhəmiyyətli olacağını yəqin edərək 

«Yeni zaman» qəzetinə müraciət etdim. 

Bir neçə aydır ki, ixtisasca göz həkimi olan həyat yoldaşım İzabella xanım sol böyrəyində peyda olan 

xəstəliyin müalicəsini davam etdirir. Müalicənin nəticəsini yoxlamaq üçün böyrək xəstəlikləri institutundakı 

«USM» aparatına müraciət etdik. Aparatın  verdiyi məlumat bizi sarsıtdı: «böyrək çürü-yüb». Professorlar sol 

böyrəyin kəsilməsi üçün təcili tədbir gördülər.  

Biz başqa yerlərə də müraciət etdik. Hamı eyni qərarı verdi: sol böyrək təcili kəsilməlidir. Vəziyyətimizi, 

sarsıntımızı anlamaq yəqin ki, çətin deyildi. Qəflətən «Rentgen-qadın» Zərifə xanım haqqında yazılmış bir 

məqalə əlimə düşdü. Biz Zərifə xanıma müraciət etdik. Cəmi 3 dəqiqə ərzində heç bir texniki vasitə olmadan, 

qaranlıq otaqda ilahi nurla işıqlandırılmış şəfalı gözləri ilə xəstəmizə baxdı və heç bir cərrahiyyə əməliyyatına 

ehtiyac olmadığını söylədi. 

Zərifə xanım böyük bir şəfqətlə: «Həkimlər səhv edirlər. Narahat olmağa əsas yoxdur. Hər şey yaxşı 

qurtaracaq» fikrini qəti inamla söylədi. 

Müalicə doğrudan da uğurlu və heyrətamiz keçdi. 

Zərifə xanım Allahın xoş niyyətli, xoş məramlı, sevimli övladıdır. Böyük fəxr hissi ilə xalqımın, millətimin 

nurlu övladına uğurlar diləyirəm. 

 

«Yeni zaman» qəzeti, 16-22 mart 

 

ŞƏFA MƏLƏYİ 

 

Nə qədər ağır olsa da etiraf etməliyik ki, xarici dövlətlərdə Zərifə xanıma diqqət və maraq, hörmət və 

ehtiram Azərbaycandakından daha çoxdur. Xorasanda — Qərib İmam Rzanın ziyarətində olarkən bu 

müqəddəs xanımın nəinki pişvazında durmuş, hətta ona İranda qalıb yaşamağı, burada sərbəst fəaliyyət 

göstərməyi dəfələrlə təklif etmişlər. 

Lakin nə Almaniyada olan gözəl şərait, nə də İranda ona göstərilən böyük qayğı Zərifə xanımın Vətən 

sevgisini üstələyə bilməmişdir. O, dərin köklərlə bağlı olduğu doğma Azərbaycandan ayrıla bilməz. Onu bir 

insan kimi daha nüfuzlu və hörmətli edən keyfiyyətlərdən biri də Zərifə xanımın son dərəcə qayğıkeş və 

xeyriyyəçi olmasıdır. Bu qeyrətli qadın həmişə öz imkanı daxilində əlsiz-ayaqsızlara, qaçqınlara, şəhid 

ailələrinə maddi yardımlar edir. 

Böyük klinikaların, laboratoriyaların, rentgen və «USM» kabinetlərinin günlərlə, həftələrlə görə bilmədiyi 

işin öhdəsindən Zərifə xanımın qısa müddətdə və çox məharətlə gəlməsi heyrətli və möcüzəli olduğu qədər də 

danılmaz gerçəklik və həqiqətdir. 

O, özünü nə görücü, nə də ekstrasens sayır. «Mən Allahın rüsxətilə insanlara şəfa verənəm», — deyir. 

 

Sabir Yaqub 

«525-ci qəzet»,  

4 fevral 2002-ci il 

 

 
 
 
 

MƏN MƏLƏKLƏRİN YANINA 

 

 GETMƏK İSTƏYİRƏM 
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Gözləmə zalında xeyli adam var idi. Məni isə bura öz marağım gətirmişdi. Oturanları müşahidə etdim. 

Hamısı nicat, ümid sorağı ilə bura gəlmişdir. Adi xəstəliklərdən başqa  burda qeyri-adi xəstəliklərdən əzab 

çəkən adamlar da var idi. Bədnəzər toxunması, baş dumanlanması, 30 yaşa kimi başa tük gətirmə, qorxular, 

sidiyin saxlanmaması kimi və s. İflic, uşağı olmayan qadınların da məsuliyyətini Zərifə xanım öz üzərinə 

götürmüşdür. 

Qeyd edim ki,Zərifə xanım insan orqanizmindəki daxili orqanları rentgen kimi görür və diaqnozunu da 

bunun köməyi ilə təyin edir. 

Zərifə xanım cərrahi əməliyyat keçirmiş adamları qəbul etmir. Qaranlıq otağa girən kimi cərrahi 

əməliyyatdan çıxmış adamın hansı orqanının kəsildiyini və neçə tikişi olduğunu da söyləyir. 

Oxuculara isə onu demək istəyirəm ki, təqribən iki saat ərzindəki müşahidələrimizi və eşitdiklərimizi, 

eləcə də ümid və inam enercisini sizə ötürməklə yazını başa çatdırırıq. Sınamaq istə-  yirsinizsə, buyura 

bilərsiniz. Allah şəfa versin! 

 

Qurban Yaquboğlu, 

Aslan Kənan 

«Rezonans» qəzeti, 1-7 mart 1997-ci il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«XX ƏSRİN XEYİRXAH VƏ FƏXRİ ZİYALISI» 

 

İNSAN DAXİLİNİ GÖRƏN, LOĞMAN  

 

ZƏRİFƏ XANIMIN MÖCÜZƏLƏRİ 

 

«Əziz bacımız! Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirmək üçün açıq məktub yazmaq qərarına gəldik. Uzun 

illərdən bəri ulu Tanrıdan aldığınız ilahi qüdrətin köməyi ilə yüzlərlə xəstəni sağaldaraq ailələrinə qaytarmış, 

neçə-neçə ailəyə hüdudsuz sevinc bəxş etmisiniz. Sizin gözlərinizin, əllərinizin sehri ilə gözü görməyən, 

qulağı eşitməyən, uşağı olmayan, kor bağırsaq, qara ciyər exinokokku, döş  şişləri olan neçə-neçə insan şəfa 

tapmış, ölümün pəncəsindən xilas olmuşdur. Biz, sizin əlinizin, gözünüzün hikmətilə şəfa tapmış keçmiş 

xəstələriniz sizin böyüklüyünüzün qarşısında baş əyirik. 

Bu sətirləri yazanlar sadə peşə adamları deyil, elmin şərəfli yollarında özünəməxsus yeri olan alimlər, ali 

məktəb müəllimləridir. N.Nərimanov adına ATU-nun kafedra müdirləri, professor S.Mollazadə,  professor 

T.Xəlilova, dosentlər A.Məmmədov, X.Məhərrəmova, M.Hüseynova, Z.Məm-mədova, ADDİ-nin dekanı, 

professor Z.İ.Quliyev, kafedra müdiri, dosent E.İ.Hacıyev, dosentlər  Ü.H.Qurbanlı, İ.H.Məmmədov, 

F.Mustafayev, İqtisad İnstitutunun dosenti H.Hüseynov, Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun dosenti 
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Ş.Abbasov, İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun dosenti Ə.Rəhimov, şair-dramaturq Cahangir Məmmədzadə və 

b. qəlblərindəki ən xoş arzularını məktub vasitəsilə Zərifə xanıma çatdırmağı özlərinə borc bilmişlər.  

Ulu Tanrı sizə yar olsun, ömrünüz uzun, üzünüz gülər, əlləriniz daha da şəfalı olsun ki, hələ çox insanlara 

yaşamaq sevinci, həyat şirinliyi bəxş edəsiniz!» 

Zərifə xanım özü ana olduğu üçün kimsəsiz, yetim uşaqlara da öz analıq şəfqətindən pay verir. Qarabağ 

yükünü, müharibə ağrılarını çiyinlərində gəzdirən Vətən oğullarını, Azərbaycan əsgərlərini unutmur. Qışın 

oğlan çağında əsgərlərə isti ayaqqabı, yun corab, yun əlcək, çörək, siqaret, kibrit göndərib Vətənin ağır 

günündə əlindən gələn köməkliyi əsirgəməmişdir. 

«Ziyalı» qəzeti 

 

 

MÖCÜZƏ 

 

Qələm yoldaşldarımdan fərqli olaraq mən sizlərə eşitdiklərimlə yanaşı, gördüklərimdən danışmaq 

istəyirəm. Bu qeyri-adi xanımla məni milliyyətcə rus olan qonşum Qalina xanım tanış etdi. 

Kimdir ilahi qüvvəyə malik,bəzilərinin paxıl-  lıqdan görmək istəmədikləri bu qadın?! 

Şəfa tapmaqdan başqa onun yanına çirkin əməllərlə gələnlər də var. Gəlin imansız şəxslər üzərində 

dayanmayaq. Zərifə xanımın bir sözünü vurğulamaq istərdim: «Qoy bura gələnlər mənə yox, Tanrıya, o tək 

Allaha inansınlar. Mənim möcüzələrimin qarşısında öz acizliyini hiss edərək mənim qüvvəmi qəbul etsinlər!» 

 

Səadət XASIYEVA 

«Sara ekspress» 

8 iyul 1996-cı il 

 

XOŞ GƏLMİSİNİZ, ZƏRİFƏ XANIM! 

 

Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin üzvü, «XX əsrin fəxri ziyalısı» diplomuna layiq görülmüş «Rentgen-

qadın» Zərifə xanım Nəbiyeva Almaniyadan Vətənə dönmüşdür. 

Artıq Vətənimizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tanınan bu xanımın Berlində açdığı «Frau-rentgen» 

şirkəti özünün yeni pasientlərini gözlə-    yir. 

Vətən həsrəti, xalqına bəslədiyi məhəbbət hissi Almaniyada bir dəqiqə də olsun onu tərk etməmişdir. 

Telefon bağlantısı zamanı o,bunları söylə-yərkən kövrəldi: «İlk gedişim zamanı 1941-1945-ci illərdə 

müharibədə həlak olan həmvətənlərimizin məzarlarını ziyarət etdim. Almaniyada iqtisadi durum, yaşayış 

səviyyəsi çox yüksək olsa da Vətənim, mənə pənah gətirənlər, çadırda yaşayan qaçqınlar bir an belə yadımdan 

çıxmayıb». 

Elə ona görə də Almaniyada qala bilmədi Zərifə xanım… 

Həqiqət KƏRİMOVA 

«Ziyalı» qəzeti, 

4 noyabr 1999-cu il 

 

SEHRLİ ZƏRİFƏ 

 

Avtomobil qəzasına düşmüşdüm. Müayinə zamanı məlum oldu ki, sağ böyrəyimdə kiçiyi 2 mm, böyüyü 

1,5 sm 4 daş var. Sol böyrəyimdə isə kristallaşma və iltihabi proses gedir. Respublika xəstəxanasının 

urologiya və nevrologiya şöbələrində müalicə etdim. Uroloci şöbədə qərara gəldilər ki, mütləq cərrahiyyə 

əməliyyatı aparılmalıdır. Tərəddüd edirdim. Xəstəxanada həkim nəzarəti altında idim. Qəzetlərə baxırdım. 

«Müsavat» qəzetində Zərifə xanım barədə oxudum. Tərəddüd etmədən bura gəldim.Zərifə xanım məni 

müayinə etdi və dedi ki, səni cərrah bıçağından qurtaracağam. 10 gündən sonra gedib xəstəxanada yoxlandım. 

Soruşdular ki, sənin daşların hanı?! 

Bu sözlər Yaqubov Sabir Ağakişi oğlunun sözləridir. Şəfa tapmış bu insanın sevincini nə yer, nə göy 

tutmurdu. Zərifə xanımın otağına girib öz minnətdarlığını bildirdi və çox şən əhval-ruhiyyə ilə evlərinə getdi. 

 

 

Şərəbanı 
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«Azərbaycanın səsi» qəzeti  

yanvar 2000-ci il 

 

NAR AĞACLARINI KƏSMƏZLƏR 

 

Dağda-daşda da bitir nar ağacı, soyuğa-şaxtaya dözə-dözə. Möhtəşəm Hacı Qaraman ziyarətgahına 

gedəndə o vaxt mənim uşaq dünyamda nar ağacları qırıla-qırıla,əzilə-əzilə dözüb çoxalan, ilahiyə daha yaxın 

olan, möcüzə qədər cazibədar bir nəsil, şəcərə simvolu kimi böyüyüb çiçəklənmişdi. Nar çiçəklərini 

sevməyən insan təsəvvür edə bilməzdim bu yer üzündə! 

O il çox sərt gəlmişdi qış. Nar ağacları qurumuşdu. Yazağzı qurumuş nar ağaclarının kökündən 

pöhrələndiyini görəndə dünyalar qədər sevinmişdim. 

Sonralar qeyri-adi adamlarla maraqlandığımdan bu mövzuda yazılar yazmışam. Bir gün mən də Zərifə 

xanımın yanında oldum. Mən Zərifə xanım haqqında nəşr olunan kitabı oxumuşdum. 

Qəbulda Zərifə xanım bizə «yadigar» saxladığı bir topa eynəyi göstərib dedi: «Əgər bu eynəklərin sahibləri 

şəfa tapmasaydılar, bunları burada necə qoyub gedə bilərdilər?» 

Bəli, dünyada cavabsız suallar çoxdu və bizim üçün ən maraqlısı cavablardı. 

İnsanlara xoşbəxtlik gətirmək çox-çox əziyyətli, əsəbi iş olsa da, həm də şərəflidir. 

Zərifə xanıma bu əziyyətli və şərəfli işində uğurlar diləyirik. 

 

 Xan Turan 

«Rabitə dünyası» 

7.02.1997-ci il 

AZƏRBAYCAN XALQININ TAPINTISI 

 

Zəhmət adamları yazırlar ki, ölkəmizdə yaranmış iqtisadi çətinliklər, arası kəsilmədən bir neçə il davam 

edən müharibə stressə və bir çox xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Bütün bunların müalicəsi 

üçün xəstəxanalarda normal tibbi şəraitin olmaması, dərmanların apteklərdə çox baha qiymətə satılması 

vəziyyəti son dərəcə ağırlaşdırmışdır. 

Belə bir vaxtda loğman Zərifə xanımın nur dolu barmaqlarının istisindən şəfa tapmaq hər bir xəstənin təbii 

arzusudur. 

Zərifə xanıma ilahinin bəxş etdiyi möcüzə, nur dolu gözlərin izahı, onun yatdığı yuxuda aldığı ver-ginin 

izahedilməz sirlərindəndir. 

Zərifə xanımın dünyaya sığmayan bir dərdi vardır: Vətən dərdi, Kəlbəcər dərdi. 

Zərifə xanım, sizi qoruyub saxlamaq imkanlı və imanlı hər bir Vətən övladının borcudur. 

 

«Ziyalı» qəzeti, 3 sentyabr 

 

 

 

 

 

 ŞƏFA MƏLAKƏSİ ZƏRİFƏ XANIM 

 

Həyatda elə gerçəkliklər var ki, onları hər kəsin duymaq, dərk etmək, dərinliklərinə müdaxilə etmək 

qabiliyyəti çatmır. Ona görə də dərk olunması çətin olan, daha doğrusu hər kəsin dərk etmə qabiliyyətindən 

çox-çox dərin olan belə hadisələr «möcüzə» adlandırılır və bəzən də inanılmaz şübhə altına alınır. Halbuki, 

Avropada Nostradamus uzaqgörənliyi, Hindistanda görünməyən hər hansı canlı və ya cansız varlığı 100% 

dəqiqliklə müəyyən edə bilən şəxsin vaxtilə dünyaya səs salması, balıqçı atasının açıq dənizdə balıq 

ovlayarkən qasırğaya düşübqərq olmasını çox-çox uzaqlarda duyan, sonralar dünyanın ən tanınmış alimi 

Mixail Lomonosovun duyma qabiliyyətinə malik olması, fitri istedada malik insanların varlığına əyani 

sübutdur. Hələ Əbu Əli ibn Sinanın nəbzi tutmaqla xəstənin dəqiq diaqnozunu təyin etməsi orta əsrlərdə 

nəinki Şərq aləmində, eləcə də bütün dünyada yayılmış bir gerçəklik idi. Bu «möcüzə» adlandırılan 

gerçəkliklər hər zaman və nadir insanlarda mövcud olmuş bir həqiqətdir. 

Azərbaycanda Tofiq Dadaşov fenomeni bütün dünyaya yayılmamışdırmı?… 
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Cabbar Məhərrəmov 

«Anşlaq» 

«Vətəndaş həmrəyliyi» 

23 avqust 1996-cı il 

 

 

ALLAHIN VERGİLİ BƏNDƏSİNİN 

 

QƏDRİNİ BİLMƏMƏK GÜNAHDIR 

 

 

Xalq arasında «ilahi qüvvə», «Tanrı vergisi» və s. kimi ifadələr işlədilir. Bu ifadələr adətən qeyri-adi, 

möcüzəli adamların qarşısında bəşər övladının heyrətindən doğur. Lakin elə vaxt gəldi ki, insanları dindən 

uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Bu dövr artıq uzaqda qalmışdır. İndi çoxları müqəddəs yerləri ziyarət etməklə 

keçmiş günahlarını yumağa çalışır.  

Gələcəyi görənlər, falçılar, ekstrasenslər çoxalmışdır. Xəstələr də onların qəbuluna axışırlar. Bəs görəsən 

bu ilahi qüvvəyə malik olan qeyri-adi şəxslər doğrudan da möcüzə yaratmağa qadirdirlərmi? 

Elə bu maraq məni Zərifə xanımın yanına gətirdi. Zərifə xanımın qəbuluna düşmək üçün növbəyə 

durmuşdular. Onların rəyini bilmək istəyəndə, hamısı: «Allah onu bizə çox görməsin!», — dedilər. Mənə 

aydın oldu ki, bura gələnlərin hamısı Zərifə xanıma inanır. İnsanda inam yaxşı şeydir, amma gərək bu inamı 

yarada biləsən. 

Uca boylu, mərd cüssəli Zərifə xanım məni sakit  qarşıladı. Düz dörd saat onun apardığı seansların, 

müayinələrin şahidi oldum. 

Qeyd edim ki, ali təhsil ocaqlarımız ildə neçə-neçə məzuna diplom verir. Həmin kadrlar çox təəssüf ki, 

gələcək nəsilləri kor edir. İşini, borcunu yalnız xəstədən pul qopartmaqla bitmiş hesab edən belə üzdəniraq 

həkimlərimiz az deyil. Naümid xəstələr isə Zərifə xanımın şəfalı əllərinə ümid bağlayır. 

Böhtanlara, təsirlərə məruz qalan Zərifə xanım heç bir təmənna güdmədən minlərlə ümidsiz xəstəyə şəfa, 

ailələrə isə sevinc gətirir. 

Axı Allahın vergili bəndəsinin qədrini bilməmək günahdır. 

 

Nəzirə Xankişiyeva 

«Yeni Azərbaycan» 1 mart 1997-ci il 

 

BUNU ALLAH VERGİSİ HESAB EDİRƏM 

 

Zərifə Nəbiyeva Kəlbəcər rayonunun Kilsə kəndində doğulub. 9 yaşında özündə qeyri-adi qüvvə hiss 

etməyə başlayıb. Bir neçə dəfə letargiya yuxusuna gedib. 

Zərifə xanımın dediklərindən:  

—Bunu mən hələ uşaq olarkən duymuşam, lakin əhəmiyyət vermir, ondan necə istifadə etməyi 

bacarmırdım. Günlərlə yemirdim, içmirdim. Sonra insan orqanizmində nələr baş verdiyini «görməyə» 

başladım. 

Bir «səs» mənə deyirdi ki, mən bu və ya digər xəstəni necə sağalda bilərəm. Mən adama baxanda onun 

daxilindəki patoloci dəyişiklikləri, böyrəklərindəki daşları, hətta cərrahiyyə əməliyyatlarından sonrakı daxili 

tikişləri belə görürəm. 

—Demək sizə ekstrasens demək olar. 

—Yox… mən bunu ancaq Allah vergisi hesab edirəm. Deyilənə görə babama da bu cür vergi verilibmiş. 

Zərifə xanım hamilə qadınların gələcəkdə dünyaya gətirəcəyi körpənin oğlan və ya qız olacağını da 

əvvəlcədən təyin edir. Ağır formalı xərçəng, şəkərli diabeti olan xəstələri  qəbul etmir. 

Təxminən bir ayda 600 xəstəyə şəfa bəxş edir. 

Əlsiz-ayaqsızlara, kimsəsizlərə, qaçqın və şəhid balalarına əl tutur. 

Zərifə xanım təvazökarlıq edib deməsə də, onun xeyriyyəçilik fəaliyyəti hamıya məlumdur. Zərifə xanımın 

özü kimi biz də onun etdiyini sadalamaq istəmirik. Təkcə onu demək istəyirik ki, Zərifə xanım 1995-ci ildə 
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Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin təsis etdiyi H.Z.Tağıyev adına «Xeyriyyəçilik və yardıma görə» 

diplomuna layiq görülüb. 

Sevda Əliyeva 

«Səs» qəzeti, 12 oktyabr 1996-cı il 

 

NİYƏ DANIŞMIRSINIZ, «FRAU-RENTGEN»? 

 

Minilliklərdən üzü bəri insan adlanan bioloci varlıq Yerin,Göyün, Kainatın sirlərini çözməyə çalışdığı 

müəmmalar içində itib batır və dərinliyinə vara bilməsə də, üz-üzə qaldığı həqiqətləri möcüzə adlandırmağa 

məcbur olur.  

Uzaq qalaktikalardakı həyatı öyrənməyə, planetləri bürümüş pünhanlığa baş vurmağa çalışanlar 

rastlaşdıqları qeyri-adi adamlara müxtəlif prizmadan yanaşıb. Kimi «vergili», kimi «kosmosla əlaqəsi olan» 

deyə əlaqələndirib. Əfsanəvi Vanqa, Lyu İn kimi dünya elmini mat qoyanlardan biri də Kəlbəcərdə 400 ildən 

bəri qorunub saxlanılan nəsil şəcərəsinə (miladi 1587-1588) yeddinci babaları imam Museyi-Kazım (ə) 

həzrətlərinə gəlib çıxan Seyid Misgin ağanın ocağında dünyaya gələn Zərifə xanımdır. 

Zərifə xanım uşaqlıqda ilanlarla dostluq edib. Baba ocağının müqəddəs qoruyucuları ilanlar olub. Beş 

yaşında olanda Kəlbəcərin İstisu kurortunda Zərifənin eyvandan uçduğunu görmüşlər. 

Cəmi üç sinif təhsili olan Zərifə xanım yüksək milli mədəniyyətə, intellektə,  gözəl nitqə, heyrətamiz tibbi 

savada malikdir. O, nə telepat, nə də ekstrasensdir. Nə falçı, nə də cadugərdir. O,  möcüzəli rentgen 

qabiliyyəti ilə hamını heyrətə salan fenomendir. 

 

K.Əlifağa qızı.  

«Palitra» 25-28 dekabr 1999-cu il 

 

 

O, NƏ CADUGƏRDİR, NƏ DƏ EKSTRASENS 

 

Allahın rüsxəti ilə insanlara şəfa verir. Şəhərimizdən, eyni zamanda ayrı-ayrı rayonlarımızdan hər gün 

buraya çoxlu xəstə gəlir. Həkimdən, dəva-dərmandan, hətta yaşamaqdan əli üzülənlər bu müqəddəs ocağa üz 

tuturlar.  Qapıda Zərifə xanımın iş günləri barədə məlumatla tanış oldum. 

Üzündən nur tökülən bu qadın böyük ürək sahibidir. 42 qaçqın ailəsinə himayədarlıq edir. İmkansız 

xəstələri təmənnasız sağaldır. 

Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısının ona ünvanladığı məktubda oxuyuruq: 

«Sizin əllərinizdə Kəlbəcərin min bir çiçəyinin məlhəm gücü, İstisuyun şəfa möcüzəsi cəmlənir. Siz bu  

gün loğman Kəlbəcərimizi öz qeyri-adi, qüdrətli əllərinizlə yaşadırsınız. Biz sizinlə fəxr edirik. Müqəddəs 

imam övladı, seyid nəsli kimi səxavətinizlə, mərhəmətinizlə minlərlə kasıb-kusubun hörmətini, məhəbbətini 

qazanmısınız. Siz Allahın müqəddəs bəndəsi səviyyəsinə qalxmısınız». 

Təəssüf ki, indiyə qədər diqqətdən, qayğıdan kənarda qalan bu qadına xəstələri müalicə etmək üçün heç bir 

şərait yaradılmır,müvafiq orqanlar nədənsə susmağı üstün tuturlar. 

Zərifə xanım isə nikbin adamdır. Söhbətlərimizin sonunda belə dedi: «Mən nə cadugərəm, nə də 

ekstrasens. Allahın rüsxətilə şəfa verirəm. Xe-    yirxahlıq mənim ömür yolumdur» . 

 

Əlisəfa Həsənov 

«Maarifçi», 08.01.1997-ci il 

ÜMİD QAPISI 

 

Onun möcüzəyəbənzər şəfa vermək qabiliyyəti      haqda ilk dəfə Gəncədə eşitdim. Və təbii ki, məndə 

onunla görüşüb, söhbət etmək marağı yarandı. 

Bir səhər saat 9-da Zərifə Nəbiyevanın Gəncə dəmir yolu vağzalının yaxınlığında yaşadığı evin qabağına 

çatanda burada 30 nəfərə kimi müxtəlif yaşlı adamın yığışdığını gördük. Onlar növbə gözləyirdi. Maraq üçün 

onları sorğu-suala tutdum. Əlləri hər yerdən üzülən bu adamlar Zərifə xanımın yanına böyük ümidlə, inamla 

pənah gətirmişdilər. 

Zərifə kimdir? 33 yaşlı bu gənc qadın Kəlbəcərin Soyuqbulaq Kilsə kəndində dünyaya göz açıb. Dördüncü 

sinif təhsili var. Ailəlidir. İki övladı var. 90 yaşlı bir qadının dediyinə görə onun babası Seyid Misginin ağır 
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nəfəsi olub. Ocağında maral,ceyran,cüyür yatarmış. Qapısına zəncirlə gələn deyə-gülə qayıdarmış. Görünür 

Allah-taala babasının nəfəsini, sehrini, gücünü onun 35 nəvəsindən biri olan Zərifəyə qismət edib. 

Bu qapıya gələnlər heç vaxt naümid qayıtmayıblar. Onun heç bir dava-dərman qəbul etmədən zəif gözlərə 

işıq verməsi, böyrəkdəki daşın əriməsi, kar qulaqların, lal dillərin açılması, fibroma-kistaların yox edilməsi, 

bəzi kiçik şişlərin əriməsi və s. möcüzəyəbənzər bir həqiqətdir. 

Verdiyi diaqnozun düzgünlüyünü görəndə adamların əhval-ruhiyyəsinin necə dəyişdiyini, üzlərində bir 

təbəssüm yarandığını gördüm.  

Zərifə bacı, qoy sizin də üzünüzdən heç zaman təbəssüm əskik olmasın! 

 

S.Ağayev 

«Tale» qəzeti, 27.11.1994 

 

«RENTGEN-QADIN»IN MÖCÜZƏSİ 

 

O, əlli dörd xəstəliyi müalicə edir. 

Yaşadığımız bu təzadlı dünyanın qarışıq zaman çərçivəsində həmişə möcüzələrə inanmışıq. İnanmışıq ki, 

dünyada heç nə təsadüfi deyil. Böyük Yaradan bizim aramızda elə fərqli insanlar yaradır.Onlar Tanrının elçisi 

kimi Yer üzündə zaman-zaman insanlara  kömək göstəriblər, ümid yerlərinə çevriliblər. 

Zərifə xanımın müalicə metodlarından bu günədək iki kitab bağlanmışdır. Bu isə çox azdır. «Zərifənin 

möcüzələri» Nizami Nikbin (Bakı, 1995) və «Maddidən mənəviyə — zülmətdən nura» Həqiqət Kərimova 

(Bakı, 1998). 

Amma onun haqqında Amerikada kitab yazılmış, Almaniyada 30-dan artıq sensasiyalı məqalələr dərc 

edilmiş, Türkiyə və Rumıniyada bir neçə trikotac məhsulları onun adıyla adlandırılmış,təqvimlər 

buraxılmışdır. 

Almaniyada iki imtahandan uğurla çıxan Zərifə xanımı Tanrının möcüzəsi adlandırıblar. 

Bakıda isə ona daim mane olmağa çalışıblar. Elə bunun nəticəsində də xarici dövlətlərdə fəaliyyət 

göstərməyi qərara alsa da nə öz millətindən, nə də əsir Kəlbəcərdən ayrıla bilmir. 

Bu qadın onu tanıyanlar üçün xeyirxahlıq mücəssəməsidir. O, atılmış uşaqların, tənha qocaların da, şəhid, 

qaçqın ailələrinində ümidi, pənahıdır… 

Zərifə xanım Allah vergisi, əsl möcüzədir. 

 

Lətifə Tağıyeva 

«Xalq qəzeti», 3.11.1999-cu il 

 

«RENTGEN-QADIN» VƏ YA ŞƏFA PƏRİSİ 

 

Qeyri-adi qabiliyyəti ilə Vətənimizdən çox-çox uzaqlarda tanınmış, ilahi vergi nuruna bürünən Zərifə 

xanımın şöhrəti gündən-günə artmışdır. Onun sehrli barmaqlarının istisindən, nur dolu gözlərinin ecazkar 

qüdrətindən şəfa tapan minlərlə xəstə bu nadir insana öz dərin minnətdarlıqlarını bildirərək, ona möhkəm 

cansağlığı, səadət, xoşbəxtlik və uzun ömür arzulayırlar. 

Saysız-hesabsız elm, mədəniyyət və əmək adamlarının minnətdarlıq məktubları bu nadir istedad sahibinin 

— Zərifə xanımın sirli aləminin böyük-lüyünü bir daha sübut edir. 

Zərifə xanım başdan-başa möcüzələr dəryasıdır. Allah onu Azərbaycan xalqına çox görməsin. O,hələ kəşf 

edilməmiş, öyrənilməmiş ilahi bir vergidir. Zərifə xanımın möcüzə dolu həyatı ilə tanışlıq oxucularımız üçün 

də maraqlıdır. Zərifə xanım xüsusi görmə qabiliyyətinə malik bir insandır. O, qaranlıq otaqda, üzündə rübənd 

insanların daxili orqanlarını, geyimlərini çıxarmadan  4-5 metrlik məsafədən görərək dəqiq diaqnoz qoyur, 

müalicə edir. Zərifə xanımın şəfalı əllərindən,büllur gözlərindən, ilahi nəfəsindən təskinlik tapan xəstələr ona 

qəzetimiz vasitəsilə öz minnətdarlığını bildirirlər. 

Əllərin heç zaman yorulmasın, Zərifə xanım. Bu günümüzdə hələ bizə çox gərəksən. 

 

Çingiz Ələkbərzadə 

«Ədalət» qəzeti, 

23-25 oktyabr 1999-cu il 

RENTGEN-QADIN 
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Rentgen aparatının, müasir tibb elminin uğurları hesab edilən diaqnostik aparatların tədqiq  edə bildiyi 

xəstəlikləri adi gözlə görmək bacarığı, qabiliyyəti fərziyyə kimi də qəbul oluna bilər. Amma bu fərziyyənin 

həyatiliyini zərif bir məxluqda şahidiolduq. Bu, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin üzvü, Respublikanın 

Fəxri Ziyalısı, xeyriyyəçi Zərifə Yaqub qızı Nəbiyevadır. İnsanın daxili orqanlarını rentgen kimi görmək 

qabiliyyəti ilk dəfə  olaraq dövlət səviyyəsində imtahan edilmiş və alman tibb mütəxəssislərinin heyrətinə 

səbəb olmuşdur. Xarici alimləri adi gözlə insan daxilini görə bilən  bu azərbaycanlı qadına «Frau-rentgen» —
»Rentgen-qadın» adını veriblər. 

Zərifə xanım xəstələri müalicə edərkən tibb elminə məlum olan aparatlardan və dərmanlardan istifadə 

etmir. 

Tanrının insanlara sevinc payı, əvəzsiz bəxşişi olan bu varlıq, tibb elminə məlum olan bütün xəstəlikləri 

müalicə edir. Amma bütün bunlarla yanaşı Zərifə xanım özünü nə ekstrasens, nə də baxıcı adlandırmır. Qeyri-

adi gücə malik olmasını ilahi tərəfindən verilən bəxşiş hesab edir. 

Zərifə xanımın möcüzəsi bir də ondadır ki,o, rentgen və «USM» aparatının tapa bilmədiyi xəstəliyi də 

aşkar edir, diaqnoz qoyur və öz şəfalı bioenercili əlləri ilə qısa müddətdə müalicə edir. 

 

Alimə 

«Arqument» qəzeti 

5-12 may 2000-ci il 

 

RENTGEN ZƏRİFƏ ADAMLARIN  

DAXİLİNİ GÖRÜR 

 

70 il mənəviyyatı zorlanmış, inam və etiqadları alt-üst edilmiş bir xalqın 5-10 ilə özünüdərk yaddaşının 

bərpasına, mənəvi bəraətinə inanmaq tələsgəndikdən başqa bir şey ola bilməz. Ona görə də bu gün kəramət və 

möcüzə sahiblərinə, onların müqəddəs əməllərinə etimadsızlığı təbii qarşılamaq lazım gəlir. 

Çünki biz möcüzə sahiblərini, ilahi vergili nadir istedadları təkzib etməklə, ilk növbədə öz milli 

böyüklüyümüzü, bizi dünyaya tanıda biləcək istedadları, fenomenləri inkar etmiş oluruq. Lakin onlar var. 

Onlar gələcək tariximizin bu günkü təməl daşlarıdır. 

Zərifə xanım haqqında çox yazılıb. Saysız qəzet məqalələri, «Zərifənin möcüzələri», «Maddidən mənəviyə 

— zülmətdən nura» adlı kitabları az-çox onun  fəaliyyətini işıqlandırıb. Lakin Zərifə Mayılova — bu şəfa 

mələyinin həyatı və möcüzəli fəaliyyətinin kompleks tədqiqi indiyədək aparılmadı-ğından onunla bağlı 

təsəvvürlərdə qeyri-məntiqilik var. 

Həmişə mənəvi iflas, ruh düşgünlüyü, insanın insana qarşı amansızlığı bəşəriyyəti intihara aparanda ilahi 

öz şəfa elçilərini Yer üzünə göndərib. Bəşəriyyəti cahilliyin faciəsindən xilas edib. 

Zərifə xanım da məhz belə bir dövrə, yəni Allahın tamamilə inkar edildiyi, insan mənəviyyatı qul 

ləyaqətinə endirildiyi, insanı Yer üzünün əşrəfindən adi cansız robot səviyyəsinə salındığı bir dövrdə dünyaya 

gəlib. 

Biz Zərifə xanımı qara yaylıqda, qara rübənddə gördük. Yenə insanlara şəfa əlini uzatmağa tələsirdi. O, bu 

geyimdə zülmətdən işığa doğru gedən  meteora bənzəyirdi. 

Emin Əzimli, «Versiya», 29.06.2000-ci il 

 

 «RENTGEN MÖCÜZƏSİ» VƏ YAXUD 

ZƏRİFƏ FENOMENİ 

 

Şükür Allaha, hər gün bir yeni söz, təzə xəbər eşitməyə alışmışıq. Əsrin sonunda, «naməlumluqlar axını» 

bizi o qədər əhatə edib ki, daha görüb eşitdiklərimizə də biganə yanaşırıq. Amma, bəzən bu biganəliklər 

içində bizi heyrətimizə kökləyən xəbərlərə etinasız yanaşmaq olmur. 

Beləliklə, qabiliyyətilə rentgen aparatını köl-gədə  qoyan Zərifə Mayılova. 

Qeyri-adi qabiliyyətli insanlar həmiişə olub və həmişə də onları ikili münasibət müşayiət edib. Bu,ola 

bilsin ki, o insanların qabiliyyətlərinin izahının mümkün olmaması ilə bağlıdır. Zərifə xanım da bu mənada 

istisna deyil. Onu fenomen edən bacarığı isə bundan ibarətdir. Heç bir vəsaiti olmadan, cəmi bir neçə dəqiqə 

ərzində diaqnoz qoyur və müalicəyə başlayır. 54 adda xəstəliyi müalicə edir. 
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Bu gün «Frau-rentgen», «Rentgen-qadın» adlandırılan Zərifə Mayılovanın bu bacarığının sirri nədədir? 

Hələ ki, bu sual cavabsızdır. Maraqlı burasıdır ki, onun qəbuluna gələn xəstələrin əksəriyyəti həkimdir. 

XVI əsrdən qorunub saxlanılan şəcərə  sənədi Zərifə xanımın VII imam Museyi-Kazımın (ə) nəslindən 

olduğunu göstərir. 

Uğurlarını, bacarığını Allahın adı ilə bağla-yan Zərifə xanım beynəlxalq  sertifikat almaq üçün növbəti 

«imtahan»a hazırlaşır. 

Amma o, minlərlə xəstənin imtahanından çoxdan çıxmışdır. 

 

S.Ağabalayeva 

«Şəfəq» qəzeti, 

26 fevral 2000-ci il  

 

«RENTGEN-QADIN» MÖCÜZƏLƏR YARADIR 

 

…Dünyada bütün möcüzələrin hamısı yalnız Allahın iradəsi ilə baş verir. Odur ki, bu möcüzə də mənə 

yox,Yaradanıma məxsusdur. Axı,mən nə edirəmsə yalnız Allahın Rüsxəti ilə edə bilərəm. Necə izah edim 

ki,… Siz mənim ürəyimdə olanlardan xəbərdar olsaydınız… Hər şeyi olduğu kimi demək olmur. 

Bu  sözləri Zərifə xanımla görüşəndə dedi. O, çox mətləblərə toxunmaq istəməsə də xeyli mətləblərə 

aydınlıq gətirdi. Hətta ucqar kəndlərimizdən yol pulu tapıb Bakıya gəlməyə imkanları olmayan neçə-neçə 

biçarə insanlara yenidən həyat bəxş etmişdir. Onun qarşısında ciblərini güdən bədxahlar heç zaman maneə ola 

bilməzlər. Və bir də nəzərdən qaçırmayaq ki, Zərifə xanım yeganə adamdır ki, bütün Azərbaycan elmi 

ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olub, onların təəccübünə səbəb olub. Şəfasını öz bədənlərində hiss etmiş 

yüzlərlə xəstə belə deyir. 

Biz əlavə şərh vermədən gözlərimizlə gördüklərimizə, Zərifə xanımın əllərindən şəfa tapmış neçə-neçə 

adamların təşəkkürlərinə və bir də ki, tanınmış elm adamlarımızın onun haqqında elmi yozumlarına istinad 

edərək çıxış etdik. 

«Rentgen-qadın» Zərifə xanımla görüşmək arzunuz olsa, görüşün. Onda daha da çox şey qarşınıza  çıxacaq 

və sizə tam aydınlıq gətirəcək. 

Zərifə xanım, şəfalı əliniz var olsun! 

 

«Sirli dünya» 

16.12.1998-ci il 

 

MÖCÜZƏLİ HİKMƏT, MÜƏMMALI HƏQİQƏT 

 

İnsan sirli, müəmmalı bir həyat olmaqla yanaşı, həm də planetimizin yeganə ali varlığıdır. Bu ali varlığın 

sirli və pünhan bir dünyası var. Bu pünhan dünyanın müəmmalı dünyasını insan dərk etməyəndə, yaxud 

qeyri-adi bir şey müşahidə edəndə sakitcə «möcüzədir» deyərək kifayətlənirlər. Çünki bu möcüzələrin 

mahiyyətinə vara bilmirlər, ya da dərk edə bilmirlər. Beləliklə, insan nə dünyasını, nə də onun ətrafındakı 

dəyişiklikləri görmədiyindən müəmmalı qalır. 

Sirli dünyamızın möcüzəli həqiqəti olan Zərifə xanım mahiyyəti Tanrıdan və özündən başqa heç kimə 

məlum olmayan sirli baxışı və şəfalı əlləri, xeyirxah əməllərilə yorulmadan insanlığa, Tanrısına sevə-sevə 

xidmət edir. 

Zərifə xanımın fəaliyyəti və insanlara şəfa verməsi həm də Allahın insanlara olan məhəbbətinin 

təzahürüdür. Zərifə fenomeni bəşəri  əzəmətin və ilahi şəfqətin mücəssəməsidir. Allahın ən əziz və müqəddəs, 

saf bəndəsi, qədirbilən insanların isə sevimli dostudur və şəfa pərisidir. 

Dünyada bənzəri, analoqu olmayan Zərifə xanımın möcüzələri məhz elə Allahın öz sirridir. 

Zərifənin fəaliyyəti və qabiliyyəti ilahi qanunauyğunluqdur. 

İlahi vergili Zərifə xanımın müqəddəs ocağı həm də inam mənbəyidir. İnam saflığının özəyidir. Bu ocağa 

gələnlər mənəvi cəhətdən də saflaşır. 

Kəlbəcərin əzəmətli dağları kimi əzəmətli görünən bu ilahi vergili müqəddəs insan, həm də Azərbaycan 

Ziyalılar Cəmiyyətinin fəxri üzvüdür. 

 

Boris Babayev 
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«Zəngəzur» qəzeti 

25.X.2000-ci il 

 

 

 
 
 
 
 
 

XX ƏSRİN XEYİRXAH VƏ FƏXRİ ZİYALISI 

 

Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin fəxri ziyalısı, XX əsrin 

yeganə xilaskarı, xeyirxah şəxsiyyət, xalqına təmənnasız xidmət edən, tibb elminin güzgüsü, gözə-görünməz 

xəstəliklərin rentgenoloq möcüzəçisi, insanlara şəfa verən bir xilaskar haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Bu, 

Allahın qarşısında hər gün hüzuruna gələnlərin sayı-hesabı olmayan, ilahi ver-gili Zərifə Yaqub qızı Nəbiyeva 

adlı sadə bir müsəlman qadınıdır. 

Zərifə xanım çox zərif qəlbə malik Allah ver-gili bir insandır. Qadın olduqca şərəfli bir addır. Qadının 

əməlləri onu daim ucaldır. Zərifə xanım zümrüd baxışları ilə seçilir. Bu baxışlarda çox böyük və incə bir 

təbiilik vardır. Xəstənin öz dərdini gizlətməsi isə bu incə baxışları sərtləşdirir. 

Zərifə xanımın gözləri önündə qaranlıq otaq işıqlı görünür. 

Bir məlakə sifətli Allah elçisinin başına yığışar onun yanına gələnlər. Dost, ana-bacı qapısıdır onun qapısı. 

Heç bir dərmansız-dəvasız xəstəliyi təyin edib, müalicəsini edir. 

Gəlin hamılıqla millətimizin dayağı olan belə övladları qoruyaq. Qoruyaq, çünki o, dar gündə əlimizdən 

tutan, təmənnasız yardımını əsirgəməyən yeganə Allah elçisidir. 

Biz qorumasaq da onu Allah qoruyacaq bizlər üçün! 

 

«Ziyalı» qəzeti 

25-31 may 

 
 

ZƏRİFƏ XANIMIN MÖCÜZƏLƏRİ 

 

Ömrümün elə bir çağındayam ki, indi məni hər hansı bir yeniliklə təəccübləndirmək çətindir. Zərifə xanım 

məni nəinki təəccübləndirdi, həm də heyrətləndirdi. 

Mənim uzun müddət xəstəliyimlə əlaqədar tanınmış təbiblərin illər uzunu edə bilmədiyini adi bir 

azərbaycanlı qadın iki-üç müalicə seansı ilə etdi. 

Sağ böyrəyimdəki üç mərcanvari daşa heç bir müalicə kursu təsir etmirdi. Adlı-sanlı uroloqlar çıxış yolunu 

yalnız cərrah müdaxiləsində görürdülər. Müasir tibb elminin imkan verdiyi bütün səviyyələrdə müalicə kursu 

alsam da vəziyyət dəyişmirdi. Üstəlik oktyabrın əvvəllərində sol böyrəyimdə də kəskin ağrılar başlandı və 

məlum oldu ki, orada da daş var. Qohumlarımdan biri Tanrı vergili se-yid Zərifə xanım Nəbiyevanın qeyri-

adi istedadından xəbər verdi. Məni keçən il çapdan çıxmış «Zərifənin möcüzələri» kitabı ilə tanış etdi. Bu 

xanıma məndə inam yarandı. 

Ertəsi gün mən də Zərifə xanımın qəbuluna gələnlərin arasında idim. Onun rəftarındakı sadəlik və 

səmimilik, yumşaq və sərrast danışığı diqqətimi çox cəlb etdi. Aparatların göstərdiyi daşları adi gözlərilə 

gördü, sehrli barmaqları ilə duydu. Sadalayıb qurtaran kimi də məni üzüntülü intizardan qurtardı: 

«Darıxmayın, Allahın köməyi ilə hamısını ovub bədəninizdən çıxaracağam». 

Bu belə də oldu, heç bir ağrı hiss etmədən daşlar tökülmüşdü. Zərifə xanım Tanrı qüdrətindən müalicə 

hüququ almış nadir şəxsdir. Bu böyük həqiqəti danmaq özü günahdır. 

Belə Allah vergili həmvətənimiz üçün xüsusi şərait yaradılsaydı, çox yaxşı olardı. Qoy ona şübhə ilə 

yanaşmaq iddiasında olan səlahiyyətli şəxslər zəhmət çəkib bircə dəfə onu öz gözləriylə müşahidə etsinlər. 

Sevinən isə ilk növbədə şəfa tapan xəstələr və onların ailələri olacaq. 

 

Zahid Quliyev 
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«Azərbaycan qadını» № 7-12 

1996-cı il 

 
 
 
 
 

ZƏRİFƏ MÖCÜZƏSİ 

 

Fövqəladə həssaslığa malik psixoloci təcrübələr ustası Tofiq Dadaşov hələ vaxtı ilə deyirdi: «Kişilər 

bağışlasın, mən qəti əminəm, gələcək qadınlarındır!» 

Özünəməxsus intuisiyaya, adamları heyrətləndirmək qabiliyyətinə malikdir Zərifə xanım. 12 yaşında 12 

günlük letargiya yuxusuna gedib. Bu müqəddəs yuxusunu anasından, nənəsindən başqa heç kimə açmayıb. 

Ona Tanrı tərəfindən rüsxət verilib. 

Bu yazıda bir neçə şəxsin ürək sözləri, müraciətləri verilmişdir,o cümlədən Qənifə Səmədova, Həmid 

Hüseynov, Ruhiyyə Hüseynova, Nigar Bakunova, Zəhra Əsədova, Sədaqət Qurbanova, Zinyət Əhmədova da 

öz ürək sözlərini, arzularını Zərifə xanıma ünvanlamışlar. 

…Bağışla, yağı tapdağına çevrilən müqəddəs zi-yarətgahlarımız, Kilsə kəndində Seyid Miskin ocağı, 

bağışla, sizi qoruya bilmədik. Nə yaxşı ki, işığı oğurlamaq, işğal etmək mümkün olmayıb. Xəstələri Tanrı 

buyruğu ilə təmənnasız qəbul edən, onlara ümid, sağlamlıq verən Zərifə xanımın arzusu, qəlbində böyük 

nisgili, ağrıları var. Yurd həsrəti, Vətən dərdi. Dava-dərman preparatlarının qıt və baha olduğu indiki ağır bir 

şəraitdə xalqına o, çox gərəkdir. Belələrini qorumaq, onların qədir-qiymətini bilmək hamımızın müqəddəs 

borcudur. 

 

Mahmud Qacar 

«Açıq söz» qəzeti, 3 mart 1995-ci il 

 

 

GÖZLƏRİ RENTGEN ŞÜASINI ƏVƏZ EDƏN QADIN 

 

1970-ci ildə kommunizm quruculuğuna xidmət edən Azərbaycan mətbuatı 9 yaşlı kəlbəcərli qızın divarın 

dalından əşya və insanları gördüyünü, onların vəziyyəti haqda müfəssəl məlumat verdiyini yazırdı. Bu isə 

ateizmin zərərinə idi. Çünki qeyri-adi təzahürlərə meydan vermək ateizmin yalan bünövrə üzərində 

qurulduğunu üzə çıxarır. 9 yaşlı qızın divar dalından əşyaları görməsi də reallıq idi. 

O qız indi insan orqanizmindəki xəstəlikləri görüb müalicə edə bilən Zərifə xanım Nəbiyevadır. Onun 

gözlərində güclü rentgen şüalarını andıran qeyri-adi və faydalı cərəyan vardır. Bu təsirin səbəbini o, ilahi 

qüdrətin təsiri ilə yaranan vergi adlandırır. Zərifə xanım dil qüsurunu, hə-yatda qazanılan lallığı, karlığı, 

sümük əyriliyini və bir çox başqa xəstəlikləri sağalda bilir. 

Zərifə xanımın yanına yüzlərlə gözlərinin işığını itirmiş xəstə gəlib, gedəndə eynəyini qoyub gedib. Həmin 

eynəklərin üstündə həmin adamların telefon nömrələri yazılıb. 

Zərifə xanımın gözlərində «rentgen» gücü, əlləri isə şəfavericidir. Mülayim görkəmi, rəvan nitqi və xoş 

danışığı onun əsl azərbaycanlı qadını olduğuna dəlalət edir. 

Zərifə xanım həm də ardıcıl xeyriyyəçidir. Bunu o öz borcu hesab etdiyindən bu barədə danışmağı sevmir. 

Zərifə xanım mənsub olduğu xalqı ürəkdən sevir və onun xoş günlərinə inanır.  

Zərifə xanım deyir: «Əsas məqsədim mənə müraciət edənləri bu günkü ağır psixi gərginlikdən 

çıxarmaqdır. Buna görə də əlimdən gələni əsirgəmirəm. Həm də ilahi qüvvələr məni sakit oturmağa 

qoymurlar. Adamları müalicə etməyə məcbur edirlər. 

Qapımı ümid və inamla döyənlər, sağ-salamat öz ailə ocaqlarına qayıdırlar. 

Haqqa tapınan Zərifə xanım, əlləriniz heç zaman yorulmasın! 

 

Valeh Məhərrəmli 

«Səs» qəzeti, 12.X.1996-cı il 

 

«RENTGEN-QADIN» 



 90 

 

Azərbaycanda çoxlarının tanıdığı vergi sahiblərindən olan Zərifə Nəbiyeva haqda oxuculara məlumat 

vermək istəyirik. Bu günlərdə o, Almaniyadan qayıdıb. Xarici ölkədə olduğu 7 ay ərzində bu xanımın qeyri-

adi qabiliyyəti araşdırılıb. Onun bacarığı hər kəsi heyran qoyub. Müəyyən olunub ki, Zərifə xanım «USM» 

aparatının və müasir tibb elminin nailiyyətlərindən hesab olunan diaqnostik aparatların tədqiq edə bilmədiyi 

xəstəlikləri öz adi gözlərilə qaranlıq şəraitdə görə bilir. 

Onun bu bacarığı  ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsində imtahan edilmiş və alman tibb mütəxəssislərinin 

heyrətinə səbəb olmuşdur. Xarici alimlər azərbaycanlı xanıma «Rentgen-qadın» diplomu vermişlər. Qeyd 

edək ki, o, belə bir diplomu Azərbaycanda da  Ədliyyə və Xarici İşlər Nazirliklərinin  təsdiqi ilə alıb. İndi 

Zərifə xanımın Almaniya dövlətində III dünya miqyaslı imtahan gözləyir ki, bundan sonra ona dünya 

səviyyəsində şəfaverici statusu verilməlidir. 

Zərifə Nəbiyeva Kəlbəcər rayonunun Soyuqbulaq Kilsə kəndində anadan olub. İbtidai təhsili vardır. Özü 

seyid nəslindəndir. Onun babasını da el arasında «ağır nəfəs» adam kimi tanıyıblar. 

Zərifə xanım qaranlıq otaqda xəstəni gözünün rentgenindən keçirib dəqiq diaqnozunu qoyur. Xəstənin 

müalicəsini öz üzərinə götürür və az bir müddətdə iynəsiz, dərmansız müalicə edir. Ancaq o, infeksiyalı 

xəstələri, insulin qəbul edənləri və hamilə qadınları qəbul etmir. Özü deyir ki, hamilə qadınların bədəninin 

hansı yerinə əlim dəysə, ana bətnindəki körpənin bədəninə əlimin izi düşür. Uşaq dünyaya gələndən sonra isə 

həmin yerə tük gəlir. 

Zərifə xanıma pənah aparanlar böyük Yaradana arxalanırlar. 

 

Aygün Əliyeva 

«Şərq» qəzeti 

ŞƏFALI ƏLLƏRİN MÖCÜZƏLƏRİ 

 

Əsli bizim Kərbəlamız saydığımız, indi isə düşmən əlində əsir Kəlbəcərdən olan, öz şəfa möcüzələrinin 

sayəsində şöhrətlənən Zərifə Nəbiyevanı artıq bütün Azərbaycanda, hətta respublikamızın hüdudlarından 

kənarda da yaxşı tanıyırlar. 

Şəfa möcüzələri yaradan Allah vergili bu üləmanın qapısının ağzı boşalmaq bilmir. Azərbaycanlılarla 

yanaşı rus da, gürcü də,  tatar da, yəhudi də bu şəfa ocağına pənah gətirir. 

Çarəsiz xəstəlikləri öz nəfəsi, baxışı, tüpürcəyi, əllərinin hərarəti, hissi, məharəti ilə sağaldan bu qadının 

hər bir hərəkəti sanki möcüzədir. 

Zərifə xanım bir gün ərzində hər ailədən bir nəfəri, o cümlədən hər xəstənin bir xəstəliyini müalicə etməklə 

xəstələri üç-üç, beş-beş qəbul edir. Onun müalicə əməliyyatı işığı söndürməklə başlayır. Əvvəlcə üç,beş 

saniyə rentgen şüasından da güclü şüalı zərgər gözləri ilə xəstəyə diqqət yetirir və diaqnozunu təyin edir. 

Müalicəsini yerindəcə aparır. Onun müalicəsi üç,beş dəqiqə, ağır xəstələri olanda isə 8,9 dəqiqə çəkir. 

Xəstələrin tamam sağalmasına zəmanət verir. 

Zərifə xanım on iki İmam və on dörd Məsumə, «Pənc-Ələba» və «Seyyidi-şüəda» paklıqlarına malik olan 

bir məlakədir. Ona böyük və qadir Allah tərəfindən rüsxət verilmişdir. İbtidai təhsilli Zərifə xanım  alimləri, 

cərrahları, ən savadlı natiqləri belə susdura bilir. 

Zərifə xanımın möcüzələrinin öz elmi əsası var. Lakin bu, hələlik hamıya aydın deyil. 

 

Nizami Əsgərbəyli 

«Şəhriyar» qəzeti 

 

«RENTGEN-QADIN» MÜQƏDDƏS NƏSİLDƏNDİR 

 

Düzdür, onun Vətəni Azərbaycandır, özü də Kəlbəcərdə doğulub boya-başa çatıb. Sonra Gəncəyə gəlin 

köçüb, sonra da Bakıya gəlib, daha sonra isə Almaniyaya… 

Sonuncuya — Vətənindən ayrılıb uzağa getməyə o qədər də meylli olmasa da başqa yolu yox idi. Çünki 

Vətəndə düz 29 il idi ki, qeyri-adi qabiliyyətini təsdiq edə bilmirdi. 

Daha doğrusu, uzun illərdən bəri təsdiq olunmuş  

qabiliyyəti, istedadı «rəsmiləşdirmək» üçün külli miqdarda rüşvət istəyirdilər. Halallıqla qazanılanı belə 

yerlərə xərcləmək isə ən azı günahdı.Özü də seyid, imam nəslindən olan adam üçün. Haqqında danışdığımız 

Seyid Zərifə xanım Mayılova imam Museyi-Kazım əleyhissalamın nəslindəndir. 
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Hələ 9 yaşında olarkən 12 gün, sonra isə yenə 12 və 18 günlük letargiya yuxusuna getmiş Zərifə xanım 

yuxudan ayılanda Quranı əzbər oxumağa başlamışdır. Lap körpə vaxtı beşinci mərtəbədən yerə düşən uşaq 

heç bir xəsarət almamışdı. Həmişə  müqəddəs ocağın ilanları ilə oynayarmış. 

Daxili görmə qabiliyyətilə yanaşı Zərifə xanım həm də diaqnozu dəqiq təyin edib dərmansız bütün 

xəstəlikləri tez bir zamanda müalicə edir. 

Rumıniyadan olan bir sənayeçi Seyid Zərifə xanımın əllərindən şəfa tapandan sonra öz fabrikində itstehsal 

olunan məhsullardan birini «Zərifə» adlandırıb. 

Zərifə xanımın dediklərindən: «İki il əvvəl Hikmət Çətinin qardaşı Məmməd Tağının ayağını qanqrenadan 

qurtarmışam. Onda mənə Türkiyədə qalıb işləmək təklif olunsa da, razılaşmadım. Vətənimi hər yerdən üstün 

tutdum. Ölkəmizin belə ağır günündə xalqın ağrı-acısını azalda bilirəmsə demək hardasa, nə iləsə ona xidmət 

etmiş oluram. Zəhmətim üçün veriləni də imkansızlar, kimsəsizlər, yetimlər və qocalarla bölüşürəm». 

Zərifə xanım hələ hamısını demədi, «ovsanadan çıxar», — söylədi. O, 1995-ci ildə Mətbuat və İnformasiya 

Nazirliyinin təsis etdiyi H.Z.Tağıyev adına «Xeyriyyəçilik və yardıma görə» diplomuna layiq görülmüşdür. 

Bircə onu bilirəm ki, dünyanın harasında olsa da Zərifə xanım Azərbaycan övladıdır. 

 

İradə 

«Həftə», 05.11.1999-cu il 

 

ŞƏFALI QADIN ZƏRİFƏ MAYILOVA 

ÇÜRÜMÜŞ BÖYRƏYİ MÜALİCƏ EDİB 

 

«Rentgen-qadın» adı ilə dünyanın bir çox ölkələrində — Türkiyə, Almaniya, İran, Rusiya və Hollandiyada 

tanınmış bu insan — Zərifə xanım Mayılovadır. Heyrətamiz fitri qabiliyyəti ilə yalnız adi adamları deyil, 

hətta təbabət sahəsində dünyanın məşhur mütəxəssislərini də riqqətə gətirən Zərifə xanım insanın daxili 

orqanizminin normal və ya qeyri-normal vəziyyətinin bütün incəliklərini heç bir vəsait olmadan öz nurlu-

şəfalı gözləri ilə görür və onu tibbi qanunauyğunluqlar şəklində şərh edir. 

Orqanizmdə gedən bioloci-fizioloci proseslərin müxtəlif səviyyələrini bütövlüyü və tam aydınlığı,özü də 

adi insanın gözü ilə, həm də ən müasir tibbi cihazlardan daha geniş, daha dəqiq, daha zən-gin görmək heç bir 

elmi meyara sığışmır. 

Çünki bu proses maddi dünyanın reallığını inikas etdirən elmin obyekti deyil, sirli-sehrli dünyanın 

anlaşılması bizə asan olmayan bir hikmətidir. Zərifə xanım 100-dən artıq xəstəliyin əlacını bilir. 

Zərifə xanımla bağlı belə bir heyrət hissini mən də keçirmişəm. Sol böyrəyi xəstə olan həyat yoldaşımı 

müalicədən sonra «USM» aparatına apardıq. Aparatın verdiyi məlumat bizi sarsıtdı: «böyrək çürüyüb». 

Professorların göstərişi ilə rentgen aparatında xəstə böyrəyin 4 formada şəkli çəkildi. Professorlar sağ 

böyrəyin funksiyasına mənfi təsiri aradan götürmək üçün sol böyrəyin təcili kəsilməsi üzərində israr etdilər. 

Sarsılmış vəziyətdə bu sahə ilə məşğul olan 6 tibb xəstəxanasına müraciət etdik. Hər yerdən «sol böyrək təcili 

kəsilməlidir» rəyini aldıq. 

Nə isə… əzablı fikirlər içərisində üzüldüyüm zaman məni Yaradan və yaşadan Allahımdan möcüzə 

istədim. 

Qüdrət və əzəmət sahibi məhz həmin gecənin sabahı öz möcüzəsi ilə məni heyrətdə qoydu. 

Sabah tezdən qardaşım Sadəddin müəllim professor Fəridə Məmmədovanın bir məqaləsini gətirdi. 

Məqalədə «rentgen-qadın» Zərifə xanım tərəfindən onun öd kisəsinin və böyrək daşlarının möcüzəli 

müalicəsindən söhbət gedirdi. Mənim isə «rentgen-qadın» haqqında heç bir məlumatım yox idi. Dərhal 

səmimi, insani münasibətlərimiz olan Fəridə xanıma zəng etdim və onun vasitəsilə xanıma müraciət etdik… 

Zərifə xanım  cəmi üç dəqiqə içərisində heç bir texniki vasitə olmadan, qaranlıq otaqda ilahi nurla 

işıqlandırılmış şəfalı gözləri ilə xəstəmizə baxdı və böyrəyin öz funksiyasını əsla itirmədiyini, cərrahiyyə 

əməliyyatına ehtiyac olmadığını, üstəlik həkim-uroloqların sağlam hesab etdikləri sağ böyrəyin də müəyyən 

qədər xəstə olduğunu söylədi. Eyni zamanda hər iki böyrəyin müalicəsini üzərinə götürən möcüzəli qadın 

Zərifə xanım: «Narahatçılığa əsas yoxdur. Hər şey yaxşı qurtaracaq!» fikrini qəti inamla söylədi.  

Zərifə xanımın möcüzəli müalicəsi heyrətamiz şəkildə uğurlu keçdi. Belə ki, xəstəmiz cəmi 3 seans qəbul 

etdikdən sonra «USM» aparatına müraciət etdik. Bu zaman möcüzənin şahidi olduq: funksiyasını itirmiş xəstə 

böyrək artıq sağalmışdı. 
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Ulu əcdadı VII imam Həzrəti Museyi-Kazıma bağlı olan ismətli-şəfqətli Zərifə xanımın qeyri-adi fəaliyyəti 

tibbi ictimaiyyətin  geniş marağına və diqqətinə səbəb olub. Səhiyyə nazirliyi və başqa təşkilatlar tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilmiş, ona bir çox fəxri fərmanlar, diplomlar verilmişdir. 

Oxuculara Zərifə xanımın Moskvada qazandığı son müvəffəqiyyəti haqqında məmnuniyyətlə məlumat 

vermək istəyirəm. Zərifə xanım Mayılovaya 2001-ci ilin aprel ayında BMT yanında Dünya Universiteti 

tərəfindən tanınmış Cuna Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Universitet Şurası və Universitet Direktorlar 

Şurası tərəfindən bütün tibbi ixtisasların tələbini ödəyən «Alternativ Təbabət Bakalavrı»  elmi dərəcəli 

diplomu verilmişdir. Bu diplomu bu günə qədər alanlar təbabətin yalnız bir sahəsində fəaliyyət göstərənlərdir. 

Lakin ilk dəfə olaraq Zərifə xanım bütün ixtisas hüquqları və imtiyazları  ilə birgə «Alternativ Təbabət 

Bakalavrı» diplomuna layiq görülmüşdür. 

Zərifə xanım heç bir dəva-dərmana istinad etməyən, İlahi qüdrətin köməyi ilə insanlara şəfa verən möcüzə 

sahibidir. Bütün xəstəliklərdən əziyyət  çəkən hər bir xəstə, hətta övlad həsrətində olanlar Zərifə xanımın 

ocağına müraciət etməklə şəfa tapa bilərlər. 

Zərifə xanımın ocağının ünvanını arzu edənlərə çatdırmaq istəyirəm. Bakı şəhəri, metro 

Q.Qarayev,T.Abbasov küçəsi 24, mən. 7. Tel.:23-54-26. 

 

Osman Əfəndi, filosof 

«Yeni müsavat» 

NİCAT YOLUNA AÇILAN QAPI 

VƏ YA RENTGEN-QADIN 

 

Müsahibimiz Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin fəxri üzvü, xeyriyyəçi, tibb elminin bütün sahələri üzrə  

Cuna adına Akademiyanın yeganə diplomçusu,  insan daxilini görmə qabiliyyətinə malik loğman, 

rentgenoloq,  qeyri-adi şəxsiyyət Zərifə xanım Yaqub qızı Mayılovadır. 

Sirli dünyanın möcüzəli həqiqəti olan imam Museyi-Kazım (ə) şəcərəsindən olan Seyid Zərifə xanım 

1959-cu il dekabrın 19-da Azərbaycanın dilbər guşəsi Kəlbəcərdə anadan olub. Körpə yaşlarında yüksək 

hissiyyata malik olub. İlk dəfə «9 yaşında  divarın o üzünü görən qız» sərlövhəli məqalə ilə mətbuata 

çıxmışdır. İlahi tərəfindən müxtəlif dövrlərdə üç dəfə letargiya yuxusuna gedib, qeyri-adi şəkildə insan 

daxilini görmə qabiliyyəti ilə yuxudan ayılıb. Sonra məlum olmuşdur ki, tibb elmi bütövlükdə, yəni bütün 

sahələri üzrə xanıma bəxş edilmişdir. 

Zərifə xanım nə ekstrasensdir, nə falçıdır, nə cadugər. O, möcüzəli rentgen qabiliyyəti ilə hamını heyrətə 

salan fenomendir. Zərifə xanım  bir neçə dəqiqə ərzində qaranlıq otaqda, üzündə rübənd insanların daxili 

orqanlarını 4-5 metrlik məsafədən geyimlərini çıxarmadan görərək çox dəqiq diaqnoz qoyur. Keçici və şəkərli 

diabetin ağır formalarından başqa bütün xəstəlikləri müalicə edir. Sonsuzluğa son qoyur. Uzun müddət evində 

körpə səsi gəlməyən yüzlərlə ailəyə körpə bəxş edir. 

İbtidai təhsilə malik olan bu xanım yüksək araşdırma qabiliyyəti ilə yanaşı, onun yaddaşına həkk olunmuş 

çoxsaylı insan fizionomiyasına  aid bilgilər vardır. Söhbət zamanı aydın oldu ki, o, hər bir xəstənin fiziki 

durumu ilə yanaşı, həm də maddi vəziyyətini, onun insani keyfiyyətini hiss edir. O, öz qeyri-adiliyi ilə 

minlərlə insana şəfa verir. 

Onun «rentgen» gözləri neçə-neçə xəstənin dərdini aşkarlayıb, yüzlərlə xəstəni əməliyyatlardan xilas edib. 

Zərifə xanımın şəfalı əllərinin, dəqiq diaqnozunun, əlacsız xəstəliklərin müalicə yeri olmasının sorağı 

respublikamızın hüdudlarını keçərək dünyanın bir çox ölkəsinə yayılıb. Respublikamızda və digər ölkələrdə 

müalicə alıb sağalmayan xəstələrin onun əlindən şəfa taparaq bir neçə gün müalicə ilə sağalması, əlbəttə, 

möcüzədir. 

Zərifə xanım şəfalı əlləri ilə rahatlıq bilmədən xəstələrə sağlamlıq bəxş edir.  İlahinin göstərişi ilə kimsəsiz 

və yoxsul ailələrə, qaçqınlara və hərbi hissələrdəki əsgərlərimizə də mənəvi və maddi yardımlar edir. 

Elə bu təmənnasız və xeyirxah əməllərinə görə Zərifə xanım  Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına xüsusi 

diploma layiq görülüb. Ziyalılar Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilib. Respublika Qayğı Cəmiyyətinin diplomunu 

alıb. 

Xanımın ocağına ziyarətə getmək, müalicə olunmaq arzusunda olanlar aşağıdakı ünvana müraciət edə 

bilər. 

Q.Qarayev metrosu, T.Abbasov küçəsi,24, mənzil 7. 

Tel.: 23-54-26. 

 



 93 

 

M.Bəxtiyaroğlu 

«Qətiyyət» qəzeti, 

21.12.2001-ci il 

 

«RENTGEN-QADIN» MÖCÜZƏLƏR 

 

 YARATMAQDADIR 

 

 

Hələ dörd yüz ildən bəri qorunub saxlanılan Şəcərə sənədi (miladi 1587-1588) bu qeyri-adi xanımın 

babalarının yeddinci imam Museyi-Kazım (ə) həzrətlərinə gedib çıxdığını sübut edir. Şəcərəyə görə, bu nəslin 

bir qismi İranda, ikinci qismi Hindistanda, üçüncü qismi İraqda, dördüncü qismi isə Türküstanda yaşayıb. 

Özü isə 1959-cu  ildə Kəlbə- cər rayonunda dünyaya göz açıb. Hələ 9 yaşında ikən 12 günlük letargiya 

yuxusuna gedən balaca qızcığa-zın bütün qəribəlikləri də elə bundan sonra başlayıb. 

Bəli,  söhbət  Zərifə Yaqub qızından gedir. Anası Bilqeyis xanım qohumlarına danışıb ki, bir dəfə babamın 

ocağına yanında balası olan bir ceyran gəldi. Sovet dövrü idi. Şəhərdən gələn cavanlar tez ov tüfəngi ildə 

ceyranı  vurmaq istədilər. Amma ceyran qaçdı, güllə ona dəymədi. Ən təəc-cüblüsü isə o idi ki, bala ceyran 

hamının gözü qarşısında anasından əks tərəfə  qaçaraq bu mənzərəni seyr edən Zərifənin qucağına atıldı. 

Zərifə xanımın uşaqlıq və yeniyetməlik dövrlərində baş vermiş belə maraqlı hadisələr haqda çox yazmaq olar. 

Ancaq ən maraqlısı isə Zərifə xanımın bu günkü həyatıdır. Axı həqiqətən də bu möcüzəni nə ilə izah etmək 

olar? Qaranlıq otaqda insan daxilini görüb zədəli, xəstə nahiyyələri aşkar edərək, beləcə də dəqiq diaqnoz 

qoymaqda görəsən ona elmin hələ dərk olunmamış hansı qanunu kömək edir. Yoxsa, İlahi qüvvələrmi 

yardımçısı olurlar? Bəziləri onun bioenerciyə malik olduğunu iddia etsələr də, Zərifə xanım onu qəbul etmir. 

Çünki məsələnin mahiyyəti, sirri onun rentgen gözlərindədir. Onun haqqında yazılmış «Maddidən mənəviyə 

— zülmətdən nura» kitabının müəllifi, filosof-publisist Həqiqət xanım Kərimova da bu fikirlə şərikdir: 

«Zərifə xanım nə telepatdır, nə ekstrasensdir, nə də falçıdır.  O, özünün möcüzəli rentgen qabiliyyəti ilə 

hamını heyrətə salan fenomendir». Bu barədə akademik A.Hüseynovun da qənatləri maraqlıdır: «Onun zərgər 

gözlərinin fəaliyyəti qaranlıqda daha geniş meydan oxuyur. İşığı söndürməsi ilə gözlərini fəaliyyətə təhrik 

edir. Qarşısındakı xəstənin içi üzündən də təmiz görünür. Zərifə xanımın gözlərilə 30-40  saniyə davam edən 

bu çəkiliş xəstənin bütün dərdlərini üzə çıxardır. Yalnız ibtidai təhsilə malik olsa da elə bil onun yaddaşında 

insan fizionomiyasına aid çoxlu informasiyalar vardır. Deməli, insanın anatomik-fizioloci quruluşunu o 

əzbərdən bilir». Bəs, görəsən,müasir elm insanın həqiqətən də rentgen şüası qəbul edə biləcəyini istisna etmir 

ki? Bu sualın cavabı üçün heç də dağa-daşa düşməyə ehtiyac qalmadı. Zərifə xanım  haqda yazılmış, elmi 

baxımdan da ən mükəmməl kitablardan olan «Maddidən mənəviyə — zülmətdən nura» əsərinə müraciət 

edərək, insan fenomeninə zərrə qədər də olsa bir aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Peşə baxımından bioloqlar 

insanın hüceyrələrdən təşkil olunduğunu, fiziklər və kimyaçılar isə kimyəvi elementlərdən, atomlardan 

qurulduğunu isbat etməyə çalışıblar. Astrofizikaya görə, ulduzların yaranması və partlaması nəticəsində 

kimyəvi elementlərin kainata atılması və Yer kürəsinin həmin kainat materialından əmələ gəlməsi ehtimal 

olunur. Onların fikrincə hər bir insanın bədənində daşıdığı kimyəvi elementlərin çoxu ulduzların 

hissəcikləridir, insan kainatın övladıdır. Onun da kütləsi var və Yerlə qarşılıqlı qravitasiya mübadiləsidir. 

Günəşdən gələn şüalar insana təsir edir. Nəticə etibarı ilə bu qənaətə gəlmək olar ki, insan Yer  və Günəşin 

maqnit sahələrinin təsirinə məruz qalır. İnsan informasiya qəbuledicisi olduğu kimi, həm də informasiya 

mənbəyidir. Bəs elm üçün ali varlıq olan insan bədənindən şüalar ayrılırmı? Müəyyən olunmuşdur ki, bioloci 

obyektlərin, o cümlədən insan bədəninin həyat fəaliyyəti sayəsində onun ətrafında müxtəlif sahələr və 

şüalanmalar yaranır. Ola bilsin ki, Zərifə xanımın orqanizmində şüalanma sahəsi başqalarınınkından daha 

güclü, daha həssasdır. Nəzərinizə çatdırmaq istədiyim elmi izahlar onda rentgen qabiliyyəti olduğunu aşkar 

edənlər üçün tutarlı cavabdır. Bəli, insan həqiqətən də möcüzədir. O, rent-gen şüası hasil edə bilər». Çeşidli 

elmi istinadlardan da göründüyü kimi, müasir elm bunu istisna etmirmiş. Axı, nəinki elmi, heç dünya 

praktikası da buna qarşı çıxmır. Gəlin, bəsirət körpüsü Vanqanı yadımıza salaq. Həmin qadın da təhsilsiz olsa 

da belə öz qeyri-adi düşüncə tərzi və qabiliyyəti sahəsində Bolqarıstan Elmlər Akademiyasının baş elmi 

işçilərindən biri təyin edilməmişdirmi? Eləcə də L.Brecnev zamanında Kremldəki gürcü qadınını da  buna 

misal çəkmək olar. Elə bu barədə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 



 94 

sədri, yazıçı-ilahiy-yatçı Oqtay Salamzadəni də misal çəkərək, neçə illər öncə dostu olan bir rus curnalisti ilə 

Vanqanın görüşünə getdiklərini xatırladı. 

Zərifə xanımın müayinəsindən keçən Oqtay müəllim onun haqqında dedi: «İnam illərlə yaranır. Amma 

Zərifə Yaqub qızına, onun görücülük qabiliyyətinə inam ildırım çaxması kimi bir şey oldu. Kosmosda illərlə 

yol gedən rentgen işığı onun gözlərindən bədənimə bircə anın içində sancıldı. Batinimdəki nura boyanmanı 

batinimdə həmin andaca hiss etdim». Ancaq gəlin onu da təbii qəbul edək ki, ta bu qapını açıb həmin canlı 

«USM» aparatından keçməyincə çoxları ona inanmaq istəmirlər. Əgər nəzərə alsaq ki, yaşadığımız indiki 

dövrdə gündəbir «baxıcı», «ilahi vergili görücü» peyda olursa onda zənnimcə, onları qınamaq da düzgün 

olmazdı. Bu haqda qısa görüşümüz zamanı da bizim fikrimizlə şərik olduğunu bildirərək, fırıldaqçıların 

əlindən camaat zara gələrək talan olunmalarından danışdı. Söhbət üçün otağa girərkən onun üzündə nazik 

qara tüldən niqab olduğunu gördüm. Adəti üzrə niqabı üzündən açdı. Yorğun olsa da bir cüt iri gözlərinin 

mənalı çöhrəsini neçə də nura qərq etdiyi aydınca sezildi. Axşama yaxın olduğu üçün Zərifə xanım bərk 

yorğun görünürdü. Öyrəndik   ki, o, hər dəfə müayinə otağını belə halsız tərk edir və nəfəsi təmiz olsun deyə 

səhərdən axşamacan heç bir şey yemir. Açığı özümü itirdiyimdən söhbətə nədən başlayacağımı da bilmədim. 

Bunu hiss edən Zərifə xanım özü söhbətə başladı: 

— Doğrusu insanları mən də qınamıram.  İndi fırıldaqçılıq aləmi başına götürüb. Amma, şəxsən mən nə 

falçıya inanıram, nə də baxıcıya. 

— Zərifə xanım, bəlkə də bu sizin üçün adi bir şeydir. Amma bizim üçün yox. Siz bu möcüzəni nə ilə 

izah edirsiniz? 

— Dünyada bütün möcüzələrin hamısı yalnız Allahın iradəsi ilə baş verir. Odur ki, bu möcüzə də mənə 

yox, Yaradana məxsusdur. Axı, mən nə edirəmsə, yalnız Allahın rüsxəti ilə edə bilirəm. Necə izah edim ki,.. 

Siz mənim ürəyimdə olanlardan xəbərdar olsaydınız… Hər şeyi olduğu kimi demək olmur… 

— Zərifə xanım, mən öyrəndim ki, siz camaatın arzusu ilə bölgələrdə olub minlərlə imkansızlıq ucbatından 

həkimlərə müraciət edə bilməyən yoxsullara da şəfa vermisiniz. Bəs indi niyə belə səfərlər etmirsiniz? 

— Açığını deyim ki, mən nizam-intizamı  sevən adamam. Belə səfərlər dövlət nümayəndələrinin nəzarəti 

altında, özü də qayda-qanunla gərək təşkil edilsin ki, sonradan mənə pis təsir edən söz-söhbətlərin də ortaya 

çıxmasına imkan olmasın. 

 

Vüqar Bektaş,  

«Dövran» qəzeti,8 dekabr 1998-ci il 

 

 

ADİ HƏYATIN QEYRİ-ADİLİKLƏRİ 

 

Hansı peşəyə yiyələnməkdən asılı olmayaraq, insana həmin peşənin «vergi»si də lazımdır. Uca Tanrı 

tərəfindən verilən vergi. 

Çox adam müğənni ola bilər, amma ilahidən xüsusi səs vergisi verilmiş  «bülbül kimi oxuyan Bülbül» ola 

bilməz. Komik aktyor olmağı hamı arzulaya bilər, amma dahi Çarli Çaplini əvəz edə bilməz. Nəhayət,çalışıb 

alim olmaq asandır, amma… məncə Eynşteyn dünyaya bircə dəfə gəlib. 

İlahi vergili nadir insanlardan biri də Zərifə xanımdır. Onu respublikada kifayət qədər tanıyırlar. 

Orqanizmin daxili quruluşunu «USM» aparatlarından da dəqiq görməsi, xəstələri qaranlıq otaqda ön və arxa 

tərəfdən bir neçə saniyə ərzində gözləriylə müayinə edib, nədən əziyyət çəkdiyini aydınlaşdırması ancaq 

Allah vergisidir. Müasir tibb elminin çətinliklə öhdəsindən gəldiyi müxtəlif xəstəliklərin cəmisi üç seansa 

sağalması ilahidən gələn vergi deyilmi? 

Öncə görməsi və hadisələri qabaqcadan duyması  ilə Zərifə xanım həmişə bacı-qardaşlarından seçilib. 5 

yaşında bacısıgildə İstisuda olarkən 5-ci mərtəbənin eyvanından yerə düşüb. Qorxuya düşən  yaxınlarının 

«səni kim itələdi?» sualına heç yeri əzilməyən, sağ-salamat qalan qız «heç kim, məhəccərə bir quş qonmuşdu, 

mən də qanadlarından tutub yavaşca düşdüm yerə» demişdi. Onun həyatına aid qeyri-adi hadisələrin hamısı  

Allahın dərkolunmaz, açılmayan sirlərindəndir. 

Bütün xəstəlikləri tam müalicə edən Zərifə xanımın Tanrıdan gələn sirlərindən biri də ona üz tutan 

xəstələrin İlahiyə inamının faizini deməsidir. Zərifə xanımın şəfaverici əllərinə inanmayan və «eh, indi o 

qədər ekstrasens, görücü meydana çıxıb ki,..» deyən bir xəstəyə Zərifə xanım elə ilk görüşdə «Sən mənə 

inanmırsan, amma mən səni müalicə edəcəyəm» söyləyir. Zərifə xanımın ilkin müayinədən sonrakı 
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diaqnozunun həkimlərin qoyduğu diaqnozla eyniliyini görən xəstəni heyrət bürüyür. Zərifə xanımınsa həmin 

xəstəni həkimlərdən bircə fərqi var. Cəmi üç seansa xəstə sağalır. 

Zərifə Nəbiyevanın qeyri-adi qabiliyyətindən heyrətə gələn alman alimləri ona «Frau-rentgen» adı 

vermişlər. Zərifə xanım Qərb alimlərinə iki dəfə dövlət səviyyəsində imtahan verəndən sonra Azərbaycana 

dönüb. O, yenidən, üçüncü dünya miqyaslı imtahan vermək üçün yenidən Almaniyaya dönəcək və ona 

beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərmək üçün «şəfaverici» statusu veriləcəkdir. 

Vətəndə olduğu müddətdə arasıkəsilmədən hər gün yüzlərlə adamı qəbul edib, şəfa verən Zərifə xanım 

xeyriyyəçi kimi  respublikanın maddi cəhətdən imkansız təbəqəsinə, şəhid və qaçqın ailələrinə təmənnasız 

kömək edir. O, Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin H.Z.Tağıyev adına «Xeyriyyəçilik və yardıma görə» 

diplomuna layiq görülüb. Zərifə xanım Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin diplomu ilə «Fəxri ziyalı» adını 

alıb. 

Bu, Zərifə xanıma verilən rəsmi qiymətdir. Qısa müddətdə adamlara şəfa verən «rentgen-qadın»a 

ünvanlanan minnətdarlıq kəlmələri isə saysız-hesabsızdır. Zərifə xanıma ən böyük qiyməti isə hamımızı 

yaradan Tanrının özü verib. Xüsusi qabiliyyət sahibi etməklə… 

Sonda heç kimə xəstəlik arzulamasaq da, ondan uzaq olmağın mümkünsüzlüyünü də nəzərə alıb Zərifə 

xanımın ünvanını xatırladırıq. 

Tofiq Abbasov küçəsi, 24, mən. 7. 

Bu sətirləri oxuyan hər kəsə sağlamlıq ümidilə 

 

Nigar 

«Faktor»  № 6, 4-14 iyul 2000-ci il 

 

 

«RENTGEN-QADIN» ZƏRİFƏ XANIMIN 

MÖCÜZƏLƏRİ 

 

Eşitmişdim, görməmişdim… 

Təmasda olduğum insanlardan Zərifə xanım haqqında çox eşitmişdim.  Ancaq onu bir dəfə də 

görməmişdim. Allahın canlı möcüzəsi Zərifə xanımla üz-üzə, göz-gözə söhbət etmək mənə də qismət oldu. 

Kəlbəcər elinin layiqli övladı Zərifə xanıma Böyük Allahımızın şəfa elçisi kimi baxdım.  Bu uca boylu 

qadında nə qədər cazibədarlıq, sadəlik, səmimilik, həlimlik gördüm. Mən hiss etdim ki, onun xoş sifəti 

hamıya gözəl təsir bağışlayıb. İlahi vergili, zümrüd baxışlı şəfa pərisi Zərifə xanım möcüzələrini onun 

sevindirdiyi minlərlə insanlar dərindən dərk ediblər. 

Zərifə xanımla görüşdüyüm gün növbə gözləyən insanlarla söhbət etdim. Müşahidələrimə və eşitdiklərimə 

əsaslanaraq bildirirəm ki, həmin insanları Zərifə xanımla görüşə inam hissi çəkib gətirib. Uzaq rayonlardan və 

şəhərlərdən Bakıya, onun ünvanına yol gələn maşın karvanlarının ardı-arası kəsilmir. Allah Zərifə xanımı 

insanlara, əsas isə imkansızlara, kasıblara  şəfa elçisi göndəribdir. 

Heç bir tibbi aparatlardan istifadə etmədən, az vaxtda xəstənin qaranlıq otaqda daxilini görən, dəqiq 

diaqnoz qoyan Zərifə xanımın rentgen qabiliyyəti haqqında mətbuatda çox yazılıb. 

Hələ Zərifə xanım dünyaya gəlməmişdən 10-15 il əvvəl onun varlığı haqqında babası söyləmiş və anası 

Bilqeyis xanıma vəsiyyət etmişdir. Eyni zamanda qızın adını Zərifə qoyulmasını da tapşırmışdır. Həmin 

Seyid Miskin baba özü isə 45 yaşında qeyb olmuşdur. 

Zərifə xanımın möcüzələrindən biri onun uşaq ikən beşinci mərtəbədən yıxılıb,  sağ qalmasıdır. Həmin 

hadisəni görən bacısı Füruzə xanım demişdir: 

— Uşağın göydən endiyini görüb huşumu itirdim. Ayılanda gördüm ki, qız həyətdəki uşaqlarla oynayır. 

Soruşdum ki, səni kim itələdi, yıxdı, heç yerin əzilməyib? O, soyuqqanlıqla cavab verdi ki, məni heç kim 

itələmədi. Eyvana bir ağ qanadlı quş qonmuşdu, mən onun qanadlarından tutdum, o isə məni yerə düşürdü. 

Bu həqiqətən də qeyri-adi bir möcüzədir. Başqa bir möcüzəsi babanın ocağında iki böyük ilanla mehriban 

dostluq etməsi olmuşdur. Sonra isə ovçular tərəfindən qovulan ceyran balasının qaçaraq Zərifə xanımın 

qucağına qısılması, başını onun sinəsinə qoyub göz yaşı tökməsi və s. 

12-13 yaşı olanda atası Yaqub kişi çırağı yandırıb yatmış qızının yatağında iki dənə qırmızı ilanın 

olduğunu görüb, ilanları öldürmək istəyəndə Zərifə xanım yuxudan oyanıb demişdir: «Öldürmə, ata, onlar 

mənim köməkçimdir, indi çıxıb gedəcəklər» 
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Zərifə xanım günlərin birində bir neçə gün yeməkdən kəsilibdi. Ancaq özünü yaxşı hiss edib.  Son-ra o 

yuxuya gedib və adi qaydada yuxudan oyanmamışdır. 

Zərifə xanımın anası Bilqeyis xanımın söylədiklərindən: 

Anam Seyid Yaxşı xanım mənə söylədi ki, ay bala, uşağa vergi verilib, onu tərpətmək olmaz, özü ayılanda 

gələr. Biz elə də etdik. Anam Seyid Yaxşı xanımla mən növbə ilə keşik çəkirdik. 

Hərdənbir yaxınlaşıb baxırdıq, görürdük ki, rahat nəfəs alır, təskinlik tapırdıq, düşünürdük ki, qorxusu 

yoxdu. Beləliklə, düz 12 gündən sonra yuxudan ayıldı. Çox arıqlamışdı, ancaq gümrahlığı özündə idi. Mən 

soruşdum ki, qızım, acmısanmı? Söylədi ki, məni təzə yedirdiblər, yemək istəmirəm. Xeyli vaxt keçdi, biz 

maraqlandıq ki, bu 12 gündə ona nələri söyləyiblər? O,  öz fikrini bir neçə cümlə ilə belə söylədi: «Ana, onu 

söyləyə bilərəm ki, ruzum olacaq, hara ayaq bassam işim düzələcək, ən ağır xəstənin üstünə getsəm, ona 

baxsam sağalacaq,hansı əkin sahəsində olsam oranın məhsuldarlığı artacaq. Bir sözlə, mən nə iş görsəm, 

həmin işin yaxşı nəticəsi olacaq. Bunlardan başqa heç bir söz söyləməyə ixtiyarım yoxdur». 

Doğrudan da anamla mən 12 yaşlı körpə Zərifənin düşüncəsinə, təmkininə heyran olduq. Elə həmin 

gündən bu kiçik Zərifə ucalmağa, aliləşməyə başladı. Tədricən öz ətrafımızda, sonralar isə bütün Kəlbəcər 

mahalında məşhurlaşdı. 

Zərifə xanım möcüzəli həyatında möcüzəli anlarını, günlərini yaşaya-yaşaya elə həmin vaxtdan da xalqın 

dərdinə məlhəm oldu. İlk növbədə işğal olunmuş doğma yurdun övladlarına həm mənəvi, həm də maddi 

cəhətdən yardım göstərdi. Onun rentgen gözləri neçə-neçə xəstənin dərdini aşkar etdi, müalicəsi də uğurla 

başa gəldi. Gözləri dünya işığına həsrət qalanlar, eşitmə qabiliyyətini itirənlər, övlad həsrəti ilə yaşayanlar 

Zərifə xanıma pənah gətirdilər, inam və sevincilə geri döndülər. Bu günə qədər ona pənah gətirən minlərlə 

xəstənin heç biri ümidsizliklə üzləşməyib. Onun ətirli və təmiz nəfəsindən, şəfalı əllərindən şəfa tapıbdır. 

Zərifə xanımla görüşdüyüm gün böyük minnətdarlıqla ona ünvanlanan minlərlə şəfa tapmış xəstənin 

məktubunu oxudum. Bunlar Zərifə xanımın sirli, möcüzəli dünyasının canlı səhifələridir. 

…Ümid işığına gəlmiş insanların bəzilərinin miinnətdarlıq səhifələrindən sətirlər: 

«İnam və ümid… Bu, Tanrıya və onun sevdiyi şəxslərə daha çox aiddir. Zərifə xanım belə şəxslərdəndir. 

Onun möcüzəli gözlərində və qeyri-adi barmaqlarında fitrətdən yoğrulmuş xilaskarlıq duydum. Zərifə 

xanımın gözəl səsi də var. Bilmirəm, siz bu səsdəki sehri duymusunuzmu? Onun səsi də insanı müalicə edir. 

Hələ onun əzəmətli boy-buxunu… Allah yalnız özünün belə şərəfli bəndəsinə nadir görkəm verə bilər. 

Əziz və möhtərəm Zərifə xanım! Siz mənim bədənimdəki 15 illik ağrılarımı götürdünüz. Qoy Allah Sizə 

yar olsun! Övladlarınız xoşbəxt olsun! Sizinlə yaxın zamanda  efirdə və qəzet səhifələrində görüşərik! 

Əllərin var olsun, ey sehrli insan!» 

Hörmətlə: Azad Qaradərəli, yazıçı,curnalist. 

 «…Zərifə xanım haqqında eşitmişdim. Mən də onun görüşünə tələsdim. Düşünürdüm ki, bu qeyri-adi 

insan olmalıdır. Zənnim məni aldatmamışdı. Qarşımda dayanan əzəmətli qadın doğrudan da qeyri-adi idi. 

Zərifə xanımla ilk görüşümüz belə oldu. O, mənim ağrıyan mədəmin üstündə əlini gəzdirdi. Mənə yuxu gəldi. 

Çox şirin bir yuxu. Yatmaq istədim. Birdən xanımın səsi məni ayıltdı. «Dur ayağa», —söylədi Zərifə xanım. 

Mən isə yatmaq, yatmaq istəyirəm deyəndə güldü. İlahi, bu gülüş heç kimin gülüşünə bənzəmədi. Onun 

barmaqlarından şəfa süzülürdü. Mən həmişəlik şəfa tapdım. Həzin səsli bu şəfaverici qadını  ömrüm boyu 

unutmayacağam. Çox sağ olun, Zərifə xanım, Allah sizi bizim üçün qorusun. Biz sizi çox sevirik». Kəmalə 

Hüseynqızı,curnalist 

Zərifə xanım qəlbinin hərarəti ilə görüşünə gələnləri isidir, əllərinin şəfası ilə sevindirir. Zərifə xanım 

təmizdir, safdır, həqiqətin yolundadır. Gözəl və Allaha yaxın nəslin övladıdır. Allahın rüsxəti ilə insanlara 

şəfa verir. O, heç vaxt xəstələri pul naminə müalicə etmir. Əksinə, imkansızlara hədsiz dərəcədə mərhəmətli 

yanaşır. Allahın ona bəxş etdiyi möcüzə ilə insanları sağaltmağı özünə şərəf bilir. Zərifə xanım milli qürurunu 

uca tutan, torpağını, xalqını, Vətənini sevən, Azərbaycan adlı məmləkətə ürəkdən vurğun olan bir insandır. 

Gəlin biz də bir-birimizin qədrini bilək, bir-birimizə qiymət verək. 

 

Xanım Bilal qızı 

«Mir cenşinı»-»Qadın dünyası» 

qəzeti № 11 iyun 2002-ci il 

 

«RENTGEN-QADIN» ZƏRİFƏ XANIMIN  

MÖCÜZƏLƏRİ… 
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hörmətli oxucular, qəzetimizin ötən sayında ilahi vergili «rentgen-qadın» Zərifə xanım haqqında sizlərə bir 

qədər məlumat vermişdik. Bu vaxta qədər şəfa tapan insanları heyrətə gətirən Zərifə xanımın həyatından 

qismən də olsa maraqlı faktları nəzərinizə çatdırdıq. Bununla bağlı  oxucuların çoxsaylı telefon zənglərini və 

Zərifə xanımla görüşmək istəyənlərin xahişini nəzərə alıb bir daha ətraflı yazı verməyi qərara aldıq. 

Zərifə xanımla hər dəfə görüşəndə ondan ayrılmaq istəmirəm. Həsrətlə tamaşa edirəm, düşünürəm, onun 

möcüzələrinə inamım isə birə beş artır. Mənə onun bütün hərəkətləri, danışığı, gülüşü, məlahətli səsi, mənalı 

baxışları, uca boyu ecazkar görünür. Bütün insanlarla və şəfa bəxş etdiyi hər bir kəslə mehriban davranan 

Zərifə xanımın bütün varlığı dərmansız dərdlərin dərmanıdır. Bütün bacarığı, qabiliyyəti, nadir insanlığı ilə 

təkdir, əvəzsizdir Zərifə xanım. 

Qeyd etdiyimiz kimi ilahinin nuru, şəfəqi, işıqlı aləmi hələ körpəlikdən onun həyatına parlaq və əbədi işıq 

salmışdır. Xanımın ulu kökünə, böyüyüb boya-başa çatdığı nəslin keçmişinə bir neçə əsr daxil olmaqla nəzər 

salanda, asanlıqla sezilir ki, tarixən bu ocaq Allahın qüdrətli, möcüzəli bir ocağı olmuşdur. Bu nəsildən ara-

sıra ilahinin daha yaxından nəzər saldığı qeyri-adi insanlar olmuşdur. Belə insanlardan bir neçəsinin adlarını 

çəkmək olar: Ağa Seyid Rəsul, İbn-Seyid Əli, İbn-Seyid Məhəmməd, Məşədi Seyid Ağamir, Seyid Abbas 

Seyid Ağamir oğlu, Seyid Miskin Seyid Abbas oğlu, Seyid Əbdül Seyid Həmid oğlu və b. 

Zərifə xanımın anası Seyid Bilqeyis xanımın söylədiklərindən: «Yadımdadır, Zərifə 8-10 yaşında olanda 

gecələr yuxulu-yuxulu durub evimizin ikinci mərtəbəsinə çıxardı. Çox vaxt mən həmin anlarda ayılıb onu 

izləyərdim. O, yuxulu vəziyyətdə gəzərkən çox sərbəst, büdrəmədən, heç bir yerə toxunmadan rahat gəzərdi. 

Evimizin ikinci mərtəbəsinə qalxardı, mən isə danışmadan onun qolundan tutub yatağına qaytarardım. Bir 

dəfə də qızım belə gəzdiyi vaxt mən babalarımı yada saldım. İlahi mənə elə bir qüvvə verdi ki, ondan 

müəyyən cavablar ala bildim. Zərifədən soruşdum ki, «Bala, hara gedirsən?» Heç fikirləşmədən cavab verdi, 

«Ana, məni qırmızısaqqal, nurani bir qoca kişi aparır». Həmin qoca sənə nə deyir, səni nə üçün və hara 

aparır? – deyərək onu dilə tutdum (deyilənə görə mənim babam Məşədi Ağamir də qırmızısaqqal, nurani bir 

şəxsiyyət olub). «Ana, mənə deyir ki, gəl səni aparım Qara Qayanın altında bir kisə qızıl var, onun yerini sənə 

göstərim». 

Biz hamımız uşağın söylədiyi bu sözlərə fikir vermədik. Təxminən 7-10 gün çəkmədi ki, Qara Qayanın 

altından bir küpə qızılı qazıb çıxartdılar. 

Zərifə xanım hələ çox körpə olarkən qeyri-adi olubdur. O, hələ 2-3-cü sinifdə oxuyarkən hiss edib ki, 

oxumağa marağı yoxdur. Lakin lazım gəldikdə müəllimi heyrətə gətirib, dərslərinə düzgün cavab verirmiş. 

Müəllimlərini mat qoyan bu uşağa deyərlərmiş ki, kim sənə dərsləri belə səlis öyrənməkdə kömək edir? Bu 

uşaq isə belə cavab verərmiş: «Müəllim, mən heç dərsimi bir dəfə də öyrənməmişəm. Ancaq oxumasam da 

ürəyimə gəldi, danışdım». İnandırıcı olmasa da həqiqət belə olub. 

Zərifə xasiyyətcə çox inadkar , sözün düzünü birbaşa söyləyən olub. Kim ondan küssə, tezliklə onun 

könlünü oxşayıb, onunla barışarmış. Zərifə xanım uşaqlıqdan həssas, qayğıkeş olmaqla yanaşı, həm də çox 

keşməkeşli həyat yolu keçmişdir. O, həmişə şəxsiyyətlərə məxsus olan böyük bir qayğıkeşliklə ailə büdcəsinə 

yaxından kömək etməyə çalışarmış. Həmin illərdə özlərinə məxsus geniş arıçılıq təsərrüfatına malik olublar. 

Elə vaxtlar olub ki, 2-3 adamın günlərlə görməli olduğu işləri Zərifə xanım bir neçə saat ərzində həyata 

keçirərmiş. 

Xanımın yaşadığı ərazidə böyükdən tutmuş kiçi-yədək hamı ona itaət edərmiş. Nə qədər ağır, çətin işlər 

olsa da, xanım həmin işlərin öhdəsindən gələrmiş. Heç kəsi eşitməyən küsülüləri barışdırarmış. Baş verəcək 

hadisələr haqqında əvvəlcədən məlumat söyləyərmiş. Xanımın təbiətlə sıx bağlılığı olubdur, gül-çiçəyi çox 

sevib və indi də sevir. Bağlarında bənzərsiz güllər və meyvə ağacları olub. 

Bağda bir albalı ağacında müəyyən qədər albalı var imiş. Həyətə xeyli qonaq gəlib. Xanım albalıdan yığıb 

bütün gələnləri qonaq edib. Qonaqlar albalıdan bolluca yesələr də, bu kiçik albalı ağacından meyvə 

qurtarmayıb. Bu möcüzə isə hamını heyrətə salıb.  

Mən XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində xalqımızın bəxtinə Tanrı tərəfindən nur, nicat payı, xalqın 

xoşbəxtliyi kimi göndərilən Zərifə xanımın möcüzələrinə onu tanıyanlar, sevənlər, görüşmək istəyənlər kimi 

həsəd aparıram, onu şəfa elçisi sanıram. 

Zərifə xanım İlahinin ona qismət etdiyi qüdrəti, gücü, şəfa payını ulu Tanrıdan başlanğıcı qədimdən-

qədimə gedən ulu seyid nəslindən götürür. Müqəddəs babalarının sınanmış ocağından isə hər an qüvvət alır. 

Mən hər dəfə onunla görüşəndə, möcüzələrinin şahidi olanda, növbəsini gözləyən insanlarla söhbət edəndə 

düşünürəm ki, vaxtın axarının dəyişdiyi, insanların bir-birinə inamını itirdiyi, əsəblərin tarıma çəkildiyi bir 

vaxtda Allahımız onu bizə bir təsəlli, təskinlik  üçün bəxş edib. Onunla söhbət edəndə sanki başqa bir vaxt, 
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zaman mərhələsinə düşürsən. Bundan sonra isə ruhuna qəribə bir rahatlıq çökür elə bil. Bizlər isə bütün bu 

möcüzələr qarşısında acizik. 

Zərifə xanım tibb sahəsində təsəvvüredilməz biliyə malik bir şəxsiyyətdir. Heç bir tibbi cihazlardan 

istifadə etmədən onun zərgər gözünün fəaliyyəti qaranlıq şəraitdə şölə saçaraq insan daxilini görərək 

diaqnozunu təyin edir. 

Zərifə xanımın qeyri-adi vergisi ilə ağır dərəcəli yanıqlardan sonra başa tük gəlməsi, dərinin bərpa 

olunması, sınmış sümüyün bitişməsi də mövcuddur. 

Zərifə xanım bütün xəstəlikləri müalicə edir. Özü diaqnoz qoyur, heç bir apparturaya ehtiyacı olmadan 

müalicəsini də özü edir. 

İnsanlara ümid bəxş edən, çətin anlarımızda dayağımız olan, əzizlərimizə, övladlarımıza, nəvələrimizə,bir 

sözlə, bütün xəstələrə şəfa, sevinc bəxş edən İlahi qüvvə sahibi Zərifə xanım qeyri-adi qüdrətə, qüvvəyə, 

gücə, möcüzəyə malikdir. O, loğmanlar loğmanı və xeyirxah bir insandır. Allah Zərifə xanımdan heç nəyi 

əsirgəməyib. Onu dünyaya tanıda biləcək ecazkar qüvvə sahibi etmişdir. O, xalqımızın sağlamlığı keşiyində 

duran bir Allah bəndəsidir. 

Zərifə xanım təmənnasız olaraq bütün millətin sağlamlığı keşiyində durur. 

Qoy Yaradanımız da onun qeyri-adi qüvvəsini qoru- yub, sağlamlığı keşiyində dayansın! 

 

Xanım Bilal qızı 

«Mir cenşinı»-»Qadın dünyası» 

qəzeti № 20.IX-4.X. 2002-ci il 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUS MƏTBUATINDA 

 

GEDƏN YAZILAR 

 

ФЕНОМЕН «ФРАУ-РЕНТГЕН» ПРОЖИВАЕТ В БАКУ 

 

Зарифа Маилова в девятилетнем возрасте на 12 дней впала в летаргический сон, после чего у нее 

были обнаружены необычные способности. Зарифа ханум вот уже в течение многих лет  в темноте, 

словно рентген, видит внутренние органы человека, не уступая по точности своих диагнозов 

новейшим медицинским оборудованиям. 
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Не найдя возможности использовать свои способности на благо азербайджанского народа, Зарифа 

ханум была вынуждена выехать за рубеж — в Германию, где после успешной сдачи двух экзаменов 

она получила  разрешение принимать и лечить больных. Для Зарифы ханум были созданы все условия 

для работы: выделено специальное помещение, наняты телохранители и адвокат. Определенное время 

она принимала больных из разных стран — США, Румынии, Турции, Ирана и ОАЭ. 

Всего несколько месяцев назад Зарифа ханум Маилова получила возможность работать у себя на 

родине — в Азербайджане. Зарифа ханум лечит своих пациентов от 48 заболеваний, список которых 

мы представим ниже. Лечит без лекарственных препаратов, одним ей ведомым методом. Однако не 

берется за лечение инфекционных больных, больных с солевыми отложениями и грыжей, больных с 

инсулинозависимым диабетом, бронхитом, оперированных онкологических больных,а также 

беременных. 

По поводу беременных Зарифа ханум сообщила необъяснимый факт. После прикосновения к 

беременной женщине, у той родится ребьенок со следами рук Зарифы ханум и волосяным покровом 

на этом месте. 

Зарифа ханум говорит, что «человек может придти ко мне без веры, но уйти, не поверив не может». 

 

 

ЖЕНЩИНА ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ ВИДЕТЬ 

 

В темноте органы человека, и словно рентген, выявляет все патологии. Может показаться, что это 

из мира фантастики. Хотя для многих тысяч людей это — реальность. 

Эта удивительная женщина живет в нашем городе и зовут ее Зарифа ханум Маилова. Она родилась 

и выросла в Кельбаджарском районе. 

Зарифа ханум является представительницей древнего рода, который начинается от седьмого имама 

Мусеи-Кязым. Ее прадед пришел в Азербайджан из Саудовской Аравии. Необычные способности и 

умение исцелять имелись у нескольких представителей ее рода, например: дедушка Сеид Мискин 

умел молитвами исцелять людей и творить чудеса. 

В 9-летнем возрасте неожиданным образом Зарифа ханум впала на 12 суток в летаргический сон. 

После пробуждения были замечены необыкновенные способности ребенка определять людские 

недуги. Уже в этом возрасте о ее способностях писали во многих газетах. Спустя несколько месяцев 

еще один сон на 12 дней, а затем третий — на 18 дней. И только после этого чудодейственные 

способности Зарифы обрели полную силу, и окружающие ее люди становились свидетелями еще 

многих непонятных явлений и чудес, которыми Зарифа поражает и сегодня. 

7 дней в неделю с 9 до 17:00 Зарифа ханум принимает своих пациентов. В темной комнате, 

полностью изолированной от дневного света, буквально в течение нескольких минут  она ставит 

точный диагноз. Затем обычно в течение трех сеансов проводит соответсвующее лечение без 

медикаментов и лекарственных трав. 

Ее нежные исцеляющие руки вернули здоровье тысячам людей. Во время моего пребывания в 

приемной целительницы (около 9:00) привели больную с нечеловеческими криками от нестерпимой 

боли. Женщина страдала всю ночь (Рустамова Гюльнара, тел. 74-51-09). Ее как тяжело больную 

пропустили к Зарифе ханум без очереди. Буквально через 2-3 минуты пациентка успокоилась. И еще 

через несколько минут она совершенно спокойная вышла из комнаты целительницы и направилась в 

другую комнату, где очень скоро заснула. Как объяснила Зарифа ханум, приступы боли были вызваны 

в результате попадания конкримента в желчный проток. 

Я смотрела  на спящую после тяжелой ночи больную, и думала о том, что Зарифа ханум 

действительно творит чудеса… 

На стене приемной висит список заболеваний, которые Зарифа ханум лечит — всего 54. Начальная 

форма рака, злокачественные опухоли на теле и в голове, язва желудка и двенадцатиперстной 

кишки,опухоли лимфатических узлов, зоб, кожные заболевания, гайморит, болезнь печени,  аллергия, 

заболевания почек и солеотложения, камни в почках, киста, фиброма, изменения в крови, сердечно-

сосу-дистые заболевания, варикозное расширение вен, ревматизм, определение и лечение бесплодияч,  

патология самых мелких кровеносных сосудов, облысение, выпадение волос в раннем возрасте, 

слабое зрение, перемещение органов, галлюцинация и т.д. 
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Интересен тот факт, что получив образование всего лишь до 3 класса в средней школе, не получив 

медицинского или другого образования, Зарифа ханум Маилова получила признание во многих 

странах мира. Она наизусть знает анатомию и физиологию человеческого организма. Несмотря на 

то,что она не читала много книг и не общалась с учеными с целью изучения наук, при первом же 

знакомстве складывается впечатление, что Зарифа ханум один из известных личностей мировой науки 

и медицины. 

В Америке, Германии, Турции и Румынии некоторыми медкомиссиями подтверждены 

необыкновенные способности Зарифы ханум . В 1998 году Зарифа ханум Маилова находилась в 

Германии. Здешние врачи, ставшие свидетелями чудодейственного феномена Зарифы ханум , назвали 

ее «Фрау-рентген». Данное определение ассоциировано с названием открытого в 1895 году немецким 

физиком В.К.Рентгеном кратковолнового электромагнитного излучения. Природа и свойства 

рентгеновских лучей хорошо изучены современной наукой. Х-лучи обладают высокой проникающей 

способностью и поэтому они нашли широкое применение в современной медицине, 

например,изучение состояния внутренних органов человека. Способности Зарифы ханум идентичны с 

действием этих лучей. 

В Германии ей предложили на весьма выгодных условиях работу в престижных клиниках, где бы 

она могла использовать свои чудесные возможности для лечения больных. Немецкие ученые 

надеялись используя возможности Зарифы ханум прояснить некоторые «белые пятна» медицины и 

таким образом составить новую медицинскую энциклопедию. Но, как говорит Зарифа ханум,  «Аллах, 

даровавший ей целительные способности, указал ей и место их применения — Азербайджан». 

В 1999 году Министерство Здравоохранения Азербайджана выдало Зарифе Маиловой лицензию на 

право приема обращающихся к ней пациентов, на их диагностику и лечение. 

В 2000 году Международная Академия Альтернативных наук «Джуна», созданная совместно с 

Университетом Мира при ООН, присвоила Зарифе ханум ученую степень «бакалавра альтернативной 

медицины во всех областях медицины». 

Зарифа ханум имеет многочисленные грамоты и похвальные листы. 

Тысячи больных, обратившихся за помощью к Зарифе ханум,и получившие исцеление в 

кратчайшие сроки, есть лучшее доказательство ее Божественного феномена. Мы публикуем отзывы 

некоторых пациентов, которые решили свои проблемы со здоровьем у Зарифы ханум и пожелали 

сообщить об этом нашей газете. 

 

Мокроусова Лариса Васильевна, 42 г. 

«Будьте здоровы» 18 мая 2002 г. 

 

 

«В 1994 г. на меня наехала машина. В результате наезда я получила сотрясение головного мозга, 

резаную рану от верхней части носа, перелом носа, крылья носа расползлись и нос провалился внутрь 

черепа, была сломана верхняя часть челюсти и правая сторона верхней челюсти была выбита, 

образовалась гематома  от удара на левом бедре размером с толщины ноги, а под гематомой 

образовались множественные разрывы мышц левого бедра и боковая мышца левого бедра оторвалась 

от колена, произошел множественный осколочный перелом двух костей левой голени со смещениями 

костей в местах перелома. Пребывание в больницах не давало никаких результатов. Тогда я 

записалась на прием к Зарифе ханум. Произошло в полном смысле слова чудо. Сперва стала 

выравниваться от прикосновения руки Зарифы ханум неправильно сросшаяся кость на моей больной 

ноге. Потом я стала избавляться и от других недугов. Это что-то невероятное. Моему восторгу и 

восхищению нет предела». 

 

Гаджиева Ольга, 41 г. 

«Будьте здоровы» 18 мая 2002 г. 

 

«По образованию инженер, специалист по вычислительной технике. 15 лет страдала от фибромы. 

До прихода к Зарифе  ханум ее (фибромы) размер составлял 10-12 недель. Матери с таким же 

диагнозом 10 лет тому назад в Москве была произведена операция по удалению фибромы. Я знала, 
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что рано или поздно мне предстоит такая же операция. В течение 20 минут (за 4 дня Зарифа ханум 

избавила меня от  операции) фиброма исчезла. Разве это не чудо?» 

 

Гаджиев Хикмет, 49 лет. 

«Будьте здоровы», 18 мая 2002 г. 

 

«После стрессовой ситуации в личной жизни , а потом и автомобильной аварии, в течение 21 года я 

находился в состоянии депрессии. Дважды пытался покончить с собой. 21 год практически не 

выходил из дома. После первого же посещения меня Зарифой ханум, в моем поведении появились 

сильные изменения. После второго посещения я согласился прийти к Зарифе ханум на прием. 

Впервые за 21 год я вышел из дома. Конечно, до конца  лечения может быть еще далеко, но Зарифа 

ханум уверена, что со мною все будет хорошо и я ей верю». 

 

Врач по образованию, хирург Р.Чобанов, 

доктор мед. наук, профессор 

 

«Во-первых, Зарифа ханум уникальный диагност. Впечатление создается, что для ее взора нет 

никаких преград и она видит организм насквозь, причем обладает глубочайшими познаниями, а 

дифференциальная клиническая ее диагностика просто поражает. 

Во-вторых, Зарифа ханум обладает феноменальными целительными свойствами, что я 

почувствовал на себе и лично убедился в правдивости слов больных, которые рассказывали о своих 

бедах. 

Тем не менее, медицинская общественность, наука, если и не в силах понять раскрыть данный 

феномен, то должна найти в себе силы достойно оценить уникальные диагностические и целительные 

свойства этого феномена, которого уже оценили и которому бесконечно благодарны тысячи обретших 

здоровье людей». 

 

М.Курбанова, г.Баку. 

«Будьте здоровы», 18 мая 2002 г. 

 

«Я, мать Курбановой Мехри, хочу выразить свою благодарность Зарифе ханум за то, что она 

вылечила мою дочку. 

Мы проходили в детской урологической больнице два курса. Пробовали лечение у экстрасенса 

Шахбазова, где тоже принимали иглотерапию и биотоки, также без пользы. И только всего за 3 дня 

мы получили то, что не могли получить за многие мучительные годы». 

 

Женщины, которые в течение многих лет мечтали иметь ребенка, выражают свою благодарность 

Зарифе ханум Маиловой. 

 

Мамедова Эльмира, тел.57-15-57 

«Будьте здоровы» 18 мая 2002 г. 

 

«В течение 16 лет меня лечили от бесплодия. Пос-ле сеансов Зарифы ханум забеременила в 

кратчайшие сроки. Я не знаю, как выразить свою огромную признательность». 

 

Поладова Ханум, тел.45-90-59 

 

«То, что не могли сделать врачи в течение 7 лет, Зарифа ханум сделала в течение 2-х недель.  

Огромное ей спасибо». 

 

Велиева Севиндж 
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«Я 10 лет не могла иметь детей. Теперь я готовлюсь стать матерью. Спасибо Зарифе ханум за то, 

что она есть». 

 

Таких отзывов со словами благодарности огромное количество. Они охватывают людей разных 

возрастов и профессий. 

 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТ ДУШОЙ 

 

Приемная Зарифы ханум Маиловой, о которой нам рассказывали, как о чудо-целительнице, 

размещалась в небольшом помещении по улице Нариманова (бывшая Советская), и было оно лишено 

какой-бы то ни было роскоши. На стене — плакат с перечнем 37-ми болезней, которые диагноситрует 

и лечит Зарифа ханум, а также вежливая просьба к больным приходить на прием только после 

купания, безовсякой косметики и парфюмерии. 

Только с начала марта по сегодняшний день она приняла окло 600 больных с самыми различными 

диагнозами: зоб, бруцеллез, женские болезни, начальные формы рака; здесь лечились и пострадавшие 

от взрыва на Чернобыльской АЭС. Подавляющее большинство этих людей уходят отсюда с 

ощущением –чудесного,а порой необъяснимого исцеления. 

Сона Мамедова, 54 года: «О своей болезни я узнала 18 лет назад. Это была опухоль. Врачи тогда 

сказали, что лечение не принесет никаких результатов, необходимо операционное вмешательство. Но 

я отказалась. Побоялась. Буквально несколько дней назад услышала от знакомых о Зарифе ханум, о ее 

чудодейственной силе». 

«Потуши свет, положи руку на больное место», — начала Зарифа ханум. «18 лет назад ты ходила к 

врачу. Он не говорил, какого размера у тебя опухоль?» 

—Нет. 

—Ты говоришь неправду. Врач сказал тебе, что опухоль большая. 

—??? 

—Иди домой, придешь завтра. 

«На следующий день она сообщила мне, что ей было видение и она сможет вылечить меня от этого 

недуга. Зарифе ханум понадобилось всего 3 сеанса, чтобы от опухоли и следа не осталось. Теперь я 

чувствую себя превосходно, могу спокойно ходить и нагибаться что раньше давалось мне с трудом. 

Мне 54 года, а я как будто родилась заново».  

— Зарифа ханум, когда вы почувствовали в себе дар и призвание лечить больных? 

— Эту лечебную силу я ощутила еще в детстве, но не знала как ею воспользоваться. Родилась я в 

Кельбаджарском районе Азербайджана, в селе Кильсе. В возрасте 12 лет я несколько раз впадала в 

летаргический сон на несколько десятков дней, ничего не пила и не ела, а после этого обрела 

способность видеть, что происходит в человеческом организме, а «голос» свыше говорил мне, как я 

могу помочь тому или иному человеку. Я вижу человека насквозь, все его патологические изменения, 

камни в почках и даже внутренние швы после операции. 

— Применим ли к вам термин «экстрасенс»? 

— Экстрасенс — это неправильное слово. Дар, которым я обладаю — это дар Всевышнего, а я 

только орудие в его руках. Из всех моих родственников таким даром обладал только мой дед. 

 

 

 

 

 

Сабир Гафаров, 64 года:  

«О Зарифе ханум я услышал из объявления по радио. До этого времени ходил по врачам: они не 

могли поставить мне точного диагноза, говорили, что у меня ничего серьезного нет. У меня отнялась 

вся левая половина тела, я страдал бессонницей и головокружениями, с трудом передвигался. Зарифа 

ханум сказала, что кроме камней в почках и отложения солей в ногах у меня больше ничего нет. Она 

помассировала мне плечо, несколько раз ударила кулаком по спине. Зарифа ханум сказала, что через 

месяц я буду абсолютно здоровым человеком. О плате лечения она ничего не скзала. Если ей не будут 

мешать, она могла бы помочь многим». 
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—Как вы работаете с больными? 

—Прием я провожу только в определенное время, когда все чувства обострены. Я объясняю 

пациенту причину возникновения болезни, диагностирую ее и сообщаю, буду ли я лечить. Если 

больной пытается меня обмануть, я его больше никогда не приму. Я чувствую, приходит ли ко мне 

человек «чистый» или нет. Он должен быть чист душой — перед собой и перед богом. Когда пришли 

вы корреспонденты «Ежедневных Новостей», я вас сразу же приняла. Я знала, что вы чисты. 

— Охотно ли вы встречаетесь с прессой? 

— Нет. Дело в том, что последний раз меня посетили две корреспондентки одной из местных газет, 

и в присутствии ахунда уважаемого человека, беспричинно обидели меня. После этого встречаться с 

кем-либо из газет я не хочу. 

— Зарифа ханум, количество, который вы лечите достаточно велико. А за какие вы все-таки не 

беретесь? 

— Обычно я говорю: «Я смогу это сделать». Больным тяжелыми формами рака, сахарным 

диабетом я, как правило, отказываю. Там уже поздно что-то предпринимать. 

Никогда не лечу беременных женщин, так как это может отразиться на еще нерожденном ребенке. 

Но могу предсказать пол будущего малыша. Кстати, пос-ле прохождения женщинами обследования в 

стационаре, мой диагноз всегда подтверждает врачебный. Многие врачи говорят, что они беспомощны 

перед моим даром видения, а один из них даже рекомендовал своим пациентам «принимать поменьше 

лекарств и обращаться к Зарифе ханум». 

— Скажите, пожалуйста, вы лечите всех, независимо от национальной принадлежности? 

— Да, конечно. Бог для всех един. Тех, кто не верит в мои возможности, вылечить еще я способна, 

но тех, кто не верит в Бога — никогда. 

— Зарифа ханум, вы обладаете даром видеть болезнь, а как происходит само лечение? 

— Это трудно объяснить, практически невозможно. Лечу не я, а тот, кто меня направляет. После 

моего последнего визита в Турцию, официальные власти предложили мне остаться, выделить клинику 

для приема больных, но я отказалась. Я — патриот своей Родины. Скоро на телевидении будет 

показана передача, где выступят мои больные, расскажут о лечении и о своем теперешнем 

самочувствии. Я в студии присутствовать отказалась, так как это может сказаться на моем даре. 

— Сколько больные платят за сеанс лечения? 

— Определенной платы не существует. Дают, кто сколько может. Дорогих подарков от людей я не 

принимаю. 

13 апреля 1995 года Зарифа ханум на 300.000 манатов передала продовольствия для пенсионеров 

республики. Детям беженцев и пленных из Кельбаджарского района недавно было передано 1.200.000 

манатов. 

«Мой родной Кельбаджарский район оккупирован, я пытаюсь помочь его жителям чем могу». 

Да многим она уже помогла. 

24 мая 1995 года Министерство печати и информации присвоило чудо-целительнице Диплом 

им.Тагиева «За меценатство и помощь». 

После ее отъезда из Гянджи, там обосновались и «исцеляют» сразу  пять «чудотворок» 

называющих себя Зарифой. 

Известный певец Эльхан Гянджели посвятил ей альбом своих новых песен, который назвал «Чудо 

из чудес —Зарифа». Благодаря ей к нему вернулся голос… 

 

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ЗАРИФЫ МАИЛОВОЙ 

 

Атеисты утверждают, что Вселенная материальна, бесконечна во времепни и в пространстве, а 

духовная сущность царя природы по имени Человек сосредоточена в нейронных структурах его 

головного мозга. В доказательство своей правоты атеисты приводят открытия человечества в области 

естествознания,а явления, противоречащие канонам материализма, например, расширение Вселенной, 

феномен энтропии, относят к пока еще не познанным человеком материалистическим законом 

мироздания. 

Люди, верующие в  Божественное происхождение Мира и человека, убеждены, что в основе 

окружающих нас  природных, социальных, культурных и тому подобных феноменов лежит воля 

единого для всех Творца. Базисная причина такого идеалистического отношения к миру — вера 
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человека в Единого Бога. Вера не нуждается в аргументах «про» или «жонtра» — человек либо верует, 

либо нет. Но он слаб, и Бог в своем милосердии укрепляет его веру, даруя ему чудеса-явления, не 

объяснимые с точки зрения материалистического понимания мира и, следовательно, имеющие только 

одну природу — Божественного Творца. 

К числу именно таких чудесных явлений, подтверждающих Бытие Бога, укрепляющих веру в 

Единого Создателя и являющих нам Его милосердие, принадлежит феномен Зарифы Маиловой, 

наделенной чудным даром диагностики и исцеления различных патологий, пораждающих 

человеческий организм. 

Чудо свершилось в 1968 году, когда 9 летняя Зарифа, проживавшая в то время в Кельбаджарском 

районе Азербайджана, неожиданным и непостижимым образом, проведя 12 дней в летаргическом сне, 

вдруг обрела необъяснимые (с точки зрения материалистического понимания действительности) 

способности. Посмотрев на человека, девочка видела, определяла и могла исцелить его физический, а 

порою и душевный недуг. Спустя несколько месяцев последовал второй, вновь 12-дневный сон, затем 

третий, 18-дневный, после которого чудодейственные способности Зарифы обрели полную силу. 

Безусловно, в мире материалистической прозы люди, прослушав многочисленные курсы лекций и 

одолев горы учебных пособий, способны обрести сумму знаний, накопленных человечеством в 

области медицины. А затем, укрепив и развив их практической лечебной деятельностью, стать со 

временем полноценными специалистами, врачующими с помощью скальпеля и фармацевтических 

средств те или иные человеческие недуги. Иначе говоря, методы лечения, используемые в 

матераилистической медицине, вполне объяснимы: скальпель удалил тот или иной воспаленный 

орган, а химиотерапия соответствующим образом повлияла на патологический процесс. Все ясно и 

более или менее понятно. 

Каким образом диагностирует и лечит Зарифа ханум, понять и объяснить невозможно, как 

невозможно понять и объяснить Божественную Волю Творца. Это понимание лежит за пределами 

человеческих возможностей. 

Похожими способностями обладает и Зарифа ханум. 

Сразу отметим, что природа феномена Зарифа ханум, конечно же не может быть интерпретирована 

столь прямолинейным и материалистическим сопоставлением с рентгеновским излучением. Более 

того, необходимо подчеркнуть, что чудодейственные способности Зарифы ханум вообще 

неподвластны изучению материалистической наукой. И связано это не только с тем, что ее 

присутствии порою выходят из строя различные электронные приборы. Главная причина в другом — 

феномен Зарифы ханум имеет, безусловно, Божественную природу, и поэтому допущенным к его 

пониманию можно быть только по воле Творца. 

Но для людей, обращающихся к Зарифе ханум за помощью, важны сами чудодейственные 

способности этой избранной Богом женщины, а не их материалистическая интерпретация. И потому 

нескончаем поток людей, идущих к Зарифе ханум. Заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-

двигательного аппарата, некоторые формы злокачественных  новообразований, бесплодие и многие 

другие человеческие недуги подвластны целительному свету, излучаемому Зарифой ханум, и ее 

добрым  рукам. 

Сам процесс диагностирования протекает следующим образом.Человек, входит  в изолированную 

от дневного света комнату и становится на расстоянии 2-2,5 метров от Зарифы ханум. После этого 

гаснет электричсекий свет, комната погружается в абсолютную темноту… и через несколько минут 

Зарифа ханум объясняет больному какие системы его организма нуждаются в лечении. При 

установлении диагноза могут присутствовать  родственники и близкие, да простится нам этот 

материалистический термин, пациента Зарифа ханум. Когда же начинается сам процесс лечения, в 

комнате остаются только двое — Зарифа ханум и обратившийся к ней за помощью человек. 

Целительным является свет (точнее, таинственная эманация, природа которой скрыта от нас), 

излучаемый Зарифой ханум, и ее руки, обладающие чудодейственной энергией. 

Принимает своих пациентов Зарифа ханум семь дней в неделю, то есть без выходных, с 9 часов 

утра до 5 часов вечера. Перерывов на отдых, обед, чаепитие у нее нет. Принимает она каждого 

человека, обратившегося к ней за помощью. Вероисповедание пациентов не имеет значения: Творец 

един, и мы все дети Его. Конечно, Зарифа ханум устает. Но исполнение миссии, дарованной ей свыше, 

важнее всего. 
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Кстати, немецкие врачи, когда Зарифа ханум находилась в 1998 году в Германии, предложили ей на 

весьма привлекательных финансовых условиях остаться в этой стране, чтобы она использовала свои 

чудесные возможности для лечения больных, находившихся в германских клиниках. Но Бог, 

даровавший Зарифе ханум ее целительные способности, указал ей и место их применения — 

Азербайджан. 

В 1999 году Министерство здравоохранения Азербайджана выдало Зарифе Маиловой лицензщию 

на право приема обращающихся к ней пациентов. 

В 2000 году Международная академия альтернативных наук «Джуна», созданная совместно с 

Университетом Мира при ООН, присвоила Зарифе ханум ученую степень «бакалавра альтернативной 

медици- ны». 

Но критерий целительных возможностей Зарифы ханум — это не лицензии и дипломы, выданные 

ей различными авторитетными медицинскими учреждениями, а прежде всего реальные тысячи 

больных людей, к которым после общения с этим удивительным человеком вернулись здоровье и 

радость жизни. (В данной статье мы не приводим конкретные случаи исцеления конкретных больных, 

которым помогла Зарифа ханум. Во-первых,это недопустимо по этическим соображениям: врачебная 

тайна — есть врачебная тайна. Во-вторых, многие из исцеленных ее сами поведали в различных СМИ 

о ее поразительных способностях). 

Но автор этих строк мог на личном опыте убедиться в диагностических возможностях Зарифы 

ханум и поэтому подтверждает, что чудо по имени «женщина-рентген» факт неоспаримый. 

Как неоспарима и ангельская доброта Зарифы ханум, излучаемая глазами и улыбкой этой 

женщины, избранной Богом для исполнения миссии простой и великой добротой своих дел еще раз 

напомнить людям, что на Земле для Творца «нет ни эллоина, ни иудея», что ближнего надо 

возлюбить, как самого себя, и что только любовью и добротой спасется наш хрупкий Мир. 

 

Владимир Мишин 

«Лицо», август-сентябрь 2001 г. 

 

 

 

ГОСПОЖА РЕНТГЕН, КТО ВЫ? 

«Я НЕ ЭКСТРАСЕНС,А ТОЛЬКО ОРУДИЕ 

В РУКАХ ВСЕВЫШНЕГО» 

 

Ей посвящены сотни статей в Азербайджане, Турции, ФРГ, Румынии, Польше, США… В 

уникальности ее способностей убедились  врачи многих стран. Она получает десятки предложений из 

разных клиник Мюн-хена, Берлина, Стамбула, Парижа, Нью-Йорка, Варшавы, Бухареста, но 

предпочла остаться на Родине. 

Первая статья о Зарифе ханум Маиловой была опубликована 30 лет  назад  и вызвала настоящую 

сенсацию: 9-летняя девочка видит сквозь стену. Попытки дать научное объяснение этому явлению 

особым успехом не увенчались. И сейчас, спустя три десятилетия, медицинская общественность все 

еще не в силах понять сути этого явления. 

В течение 30 секунд в  абсолютно темной комнате на расстоянии 3-5 метров «Фрау-рентген», как 

назвали ее немецкие врачи, поставит верный диагноз и объяснит причину возникновения болезни. 

Множество различных заболеваний, в том числе: начальная форма рака, злокачественные опухоли на 

теле и в голове, язва желудка и 12-ти перстной кишки, опухоли лимфатических узлов, зоб, кожные 

заболевания, болезнь печени, аллергия, заболевания почек, отложение солей, изменения в крови, 

камни в почках, киста, фиброма, сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, 

ревматизм, определение и лечение бесплодия, глаукома, патология самых мелких кровеносных 

сосудов,  облысение, смещение органов, заболевание легких, галлюцинации — все это могут излечить 

ее воистину чудодейстивенные руки. 

—Эту способность я ощутила в себе в детстве, — рассказывает Зарифа ханум, — но не знала, как 

ею пользоваться. В 9 лет я несколько раз впадала в летаргический сон на несколько десятков дней, 

ничего не пила и не ела. После этого обрела способность видеть что происходит в человеческом 

организме. Я вижу человека насквозь, все его патологиченские изменения,камни в почках, и даже  
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внутренние швы после операции… Нет, не думайте, я не экстрасенс, это дар Всевышнего, а я — 

только орудие в Его руках. Из моих родственников таким даром обладал и мой дед. 

Как реликвию, хранит она документ, датированный ХВЫ веком, который свидетельствует о 

принадлежности Зарифы ханум к роду седьмого имама Мусеи-Кязима. 

«Зарифа ханум уникальный диагност,обладающий глубочайшими анатомическими и 

физиологически познаниями», — пишет доктор медицинских наук, профессор Р.Э.Чобанов. 

Это миловидная, добрая женщина будучи сама родом из Кельбаджар,  прекрасно  понимает, как 

тяжело быть беженцем, и оказывает им материальную помощь. За меценатскую деятельность она 

неоднократно была награждена дипломами имени З.Тагиева, общества «Зия», почетными грамотами 

Союза журналистов, союза молодежи города Гянджи, общества «Гайгы». Она является членом 

азербайджанского общества «Интеллигенция». 

12 февраля 1999 года Зарифе ханум было выдано свидетельство № 1865 Министерства юстиции 

Азербайджанской Республики о том, что она принята на учет как «Женщина-рентген». Кроме того, 22 

профессора, видные деятели азербайджанской медицины подтвердили своей подписью уникальные 

способности Зарифы Маиловой. 

Тысячи обретших здоровье людей бесконечно благодарны Зарифе ханум за ее дар, которым она 

щедро делится с людьми. 

 Расмия Камбарова 

УНИКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Женщина обладает способностью видеть в темноте органов человека, и словно рентген, выявлять 

все патологии. Может показаться, что это из мира фантастики. Хотя, для многих тысяч людей это — 

реальность. 

7 дней в неделю с 9:00 до 17:00 Зарифа ханум принимает своих пациентов. В темной комнате, 

полностью изолированной от дневного света, буквально в течение нескольких минут она ставит 

точный диагноз. Затем обычно в течение трех сеансов проводит соответствующее лечение без 

медикаментов и лекарствпенных трав. 

Ее нежные исцеляющие руки вернули здоровье тысячам людей. Во время моего пребывания в 

приемной целительницы (около 9:00) привели больную с нечеловеческими криками от нестерпимой 

боли. Женщина страдала всю ночь (Рустамова Гюльнара, тел.:         74-51-09). Ее как тяжело  больную 

пропустили к Зарифе ханум без очереди. Буквально через 2-3 минуты пациентка успокоилась. И еще 

через несколько минут она совершенно спокойная вышла из комнаты целительницы и направилась в 

другую комнату, где очень скоро заснула. Как объяснила Зарифа ханум, приступы боли были вызваны 

в результате попадания конкремента в желчный проток. 

Я смотрела на спящую после тяжелой ночи больную, и думала о том, что Зарифа ханум 

действительно творит чудеса… 

Интересен тот факт, что получив образование всего лишь до 3 класса в средней школе, не получив 

медицинского или другого образования, Зарифа ханум Маилова получила признаение во многих 

странах мира. Она наизусть знает анатомию и физиологию человеческого организма. Несмотря на то, 

что она не читала много книг и не общалась с учеными с целью изучения наук, при первом же 

знакомстве складывается, что Зарифа ханум один из известных личностей мировой науки и медицины.  

В Америке, Германии, Турции и Румынии некоторыми медкомиссиями подтверждены 

необыкновенные способности Зарифы ханум. В 1998 году Зарифа ханум Маилова находилась в 

Германии. Здешние врачи, ставшие свидетелями чудодейственного феномен а Зарифы ханум, назвали 

ее «Фрау-рентген». Данное определение ассоциировано с названием открытого в 1895 году немецким 

физиком В.К.Рентгеном коротковолнового электромагнитного излучения. 

В Германии ей предложили на весьма выгодных условиях  работу в престижных клиниках, где бы 

она могла использовать свои чудесные возможности для лечения больных. Немецкие ученые 

надеялись используя возможности Зарифы ханум прояснить некоторые «белые пятна» медицины и 

таким образом составить новую медицинскую энциклопедию. Но, как говорит Зарифа ханум, Аллах, 

даровавший ей целительные способности, указал  ей и место из применения — Азербайджан. 

В 1999 году Министерство здравоохранения Азербайджана выдало Зарифе Маиловой лицензию на 

право приема обращающихся к ней пациентов, на их диагностику и лечение. 
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В 2000 году Международная Академия альтернативных наук «Джуна», созданная совместно с 

Университетом Мира при ООН, присвоила Зарифе ханум ученую степень «бакалавра альтернативной 

медици- ны во всех областях медицины». 

Зарифа ханум имеет многочисленные грамоты и похвальные листы. 

Тысячи больных, обратившихся за помощью к Зарифе ханум, и получившие исцеление в 

кратчайшие сроки, есть лучшее доказательство ее Божественного феномена. 

                                                                 В.Мусаева 

 

 

«ФРАУ-РЕНТГЕН» ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ 

 

Ей посвящены сотни статей Азербайджане,Турции, ФРГ,  Румынии, Польше, США… 

В ее уникальные способности уверовали даже зарубежных стран. Она получает десятки 

предложений из клиник Мюнхена, Берлина, Стамбула, Парижа, Нью-Йорка, Варшавы, Бухареста. 

Тысячи больных нашли исцеление от различных недугов: 

- начальная форма рака и злокачественных опухолей; 

- язва желудка и 12-ти перстной кишки; 

- опухоли лимфатических узлов; 

- дерматологические заболевания; 

- заболевания уха,горла, носа; 

- заболевания почек; 

- кисты; 

- аллергия; 

- фибромы; 

- сердечно-сосудистые заболевания; 

- заболевания  крови; 

- варикозное расширение вен; 

- ревматизм; 

- бесплодие; 

- катаракта и глаукома; 

- заболевания легких и др. 

Зарифа ханум осенью проездом будет в Москве! 

Желающие попасть к ней на осмотр должны записаться по тел: (095) 269-8100 или отправить 

информацию о себе на пейджер (095) 95601956 № 56166 (Ф.И.О.) контактный телефон и почтовый 

адрес). 

Ы-ый этап — диагностика (700 рублей) 

ЫЫ-ой этап — лечение (оплата по договоренности). 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Считаю необходимым и приятным долгом написать о божественном даре, уникальном явлении на 

рубеже ХХ-ХХЫ вв. женщине Зарифе-ханум, котрую назвали женщиной-рентген, уникальность, 

неповтримость которой признана многими медицинскими центрами (традиционными и 

нетрадиционными) Азербайджана, Российской  Федерации, и США, Турции, Ирана, Голландии. 

Расскажу о собственной судьбе, на примере моего недуга. 

Два года назад я заболела почечно-каменной болезнью. Как показало «УЗИ» — оказалось почки и 

желчный пузырь были переполнены камнями, а главное, в протоке застрял крупный камень. Врачи 

выход находили только в операции. А у меня больное сердце, больны сосуд. Я пошла к Зарифе-ханум. 

Она погасив свет, осмотрев меня полностью повторила - обрисовала картину, выявленную «УЗИ» и к 

тому же описала полностью с мельчайшими подробностями форму и поверхность камня, застрявшего 

в протоке, что полностью соответствовало снимку «УЗИ». И отметила, что операция мне 

противопоказана из-за больного, слабого сердца и больных сосудов. Это только при ее осмотре без 

каких-либо анализов, справок!!!  

И после – началось  ее лечение, состоящее из массажа ее рук, энергетики ее рук. Первые два приема 

и она и я были обеспокоены — при  продвижении такого камня в протоке могли бы быть большие 
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сложности. Но при третьей встрече она радостно сообщила, что мои камни и камень в протоке не 

будут высыпаны, мы их не увидим, что они растворятся как мыло. Такую информацию она получила 

после двух беспокойных для нее дней, когда она сосредотачивалась, думала о моей болезни. В 

течении двух-трех месяцев длилось лечение. С каждым разом состояние мое улучшалось, камень в 

протоке меня перестал беспокоить. Наконец, Зарифа-ханум послала меня на «УЗИ». Я не шла, ибо 

чувствуя себя хорошо, боялась «УЗИ», боялась разочарования, а вдруг покажет камни. Меня в это 

время сшибла, ударила машина на улице, удар пришелся по пояснице. Пострадала нога, пострадали 

сосуды. Но после выздоровления (по истечении 2-х месмяцев) я вынуждена была пройти в 

диагностическом центре полный осмотр. И каково было мое удивление, когда «УЗИ» показало 

отсутствие камней в почках и разгрузку от камней желчного пузыря, где камней осталось ⅓. Но 

«УЗИ» показало наличие солей. Два года я чувствовала себя совершенно здоровой. Жила без всякой 

диеты. Но ввиду того, что у меня все же сохранилась почечно-каменная болезнь, после ремонта 

квартиры из почки опять вышел камень. Боли дикие. К счастью Зарифа-ханум только приехала из 

Америки. Я вновь пошла к ней, боли были нетерпимые. Она опять сделала рентген — осмотрела 

своими глазами в темной комнате, и отметила опять же наличие одного камня ершистого по 

направлению к протоку. После двух сеансов боли начисто прекратились, лечение продолжается. Я 

уверена в хорошем исходе. 

Я хочу рассказать о широте диапазона ее лечения: от рака-метастаза  до бесплодия. У меня в гостях 

была ученая из Германии — Ева Мария Аух, которая в Германии была оперирована (диагноз  — рак 

женских органов). Но через два года немецкие врачи стали настаивать на 2-ой операции. У нее был 

метастаз, лимфоузлы распухшие. Она была в отчаянии. Я ее повела к Зарифе-ханум, которая обещала 

ее исцелить, но при условии, чтобы больная нащупала свои лимфоузлы и запомнила. В течение 1 

месяца мы ездили к ней почти каждый день. В конце месяца лимфоузлы исчезли. Состояние стало 

отличное, необходимость в операции отпала, врачи в Германии были удивлены. Уже год как она 

чувствует себя прекрасно. 

И я свидетель, как Зарифа-ханум исцелила мою невестку — жену племянника от бесплодия. У нее 

врачи признали гормональную недостаточность и лечили около 2-х лет: никаких результатов. Я 

повела ее к Зарифе-ханум, которая посмотрев подтвердила диагноз и опаределила еще почечную 

недостаточность, но обещала скорый положительный результат. Девочка была у нее 4 раза и 

забеременила. Но главное впереди. Беременность была очень тяжелой — токсикоз, она блевала все 9 

месяцев. После 4 месяцев у нее пошли попытки выкидыша. Она находилась в больнице. Зарифа-

ханум, узнав, потребовала ее выписать из больницы и привести к ней.  После массажа ее руки позывы 

выкидыша прекратились и она благополучно довела беременность до 9 месяцев. Но боясь за плод мы 

ей сделали кесарево. У нас замечательный мальчик, очень энергичный; сейчас ему 1 год. 

Видение Зарифы ханум не имеет пределов. Она глядя в темноте на человека определяет состояние 

крови, поступление, снабжение ею головы. Она оказывает большую помощь больным диабетом — 

улучшает состояние, сахар в крови почти нормализуется. Но не исцеляется. 

И самое главное — Зарифа ханум прекрасно читает мысли, чувствует наличие или отсутствие 

духовности — веры в Бога. Неверующим она отказывает в исцелении. Причем, она не спрашивает о 

вере в Бога, она сама это чувствует.   

 

Фарида МАМЕДОВА 

доктор исторических наук, 

профессор 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

 

В нашей газете (№ 39 от 25.12.99 г.) была опубликована статья «Феномен фрау рентген 

проживает в Баку», посвященная Набиевой Зарифе ханум. Одна из читательниц посвятила ей 

стихотворение, которое мы решили опубликовать в сегодняшнем номере. 

 

Фрау рентген 
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В своем Отечестве признанья не увидев, 

В стремленьи к Свету из кромешной тьмы, 

От Родины отказом всех обидев, 

Уехал Ум. 

 

А с чем остались мы? 

А с ожиданьем, что когда-то,где-то 

Вдруг кто-то же самое создаст, 

И привезет с конца другого света, 

Лишь деньгам нашим должное воздаст. 

 

И мы предним — слепые в раболепье. 

Мы — между будущим и прошлым меж, 

Свое считая все одним «отребьем», 

Как Свят на Бога, смотрим за рубеж. 

 

Неуж-то руки — из «другого места»? 

Неуж-то не работает, «кто ест»? 

Жених грядет труда, где ждет Невеста, 

Не поискать ли для Невесты мест? 

 

 

«Во-первых, Зарифа ханум уникальный диагност. Впечатление создается, что для ее взора нет 

никаких преград и она видит организм насквозь, причем обладает глубочайшими познаниями, а 

дифференциальная клиническая ее диагностика просто поражает. 

Во-вторых, Зарифа ханум обладает феноменальными целительными свойствами, что я 

почувствовал на себе и лично убедился в правдивости слов больных, которые рассказывали о своих 

бедах. 

Тем не менее, медицинская общественность, наука, если и не в силах понять раскрыть данный 

феномен, то должна найти в себе силы достойно оценить уникальные диагностические и целительные 

свойства этого феномена, которого уже оценили и которому бесконечно благодарны тысячи обретших 

здоровье людей». 

Врач по образованию, хирург Р.Чобанов, 

доктор мед. наук, профессор 

 

 «Я, мать Курбановой Мехри, хочу выразить свою благодарность Зарифе ханум за то, что она 

вылечила мою дочку. 

Мы проходили в урологической детской больнице два курса. Пробовали лечение у экстрасенса 

Шахбазова, где тоже принимали иглотерапию и биотоки, также без пользы. И только всего за 3 дня 

мы получили то, что не могли получить за многие мучительные годы». 

М.Курбанова, г.Баку.  

 

Таких отзывов со словами благодарности огромное количество. Они охватывают людей разных 

возрастов и профессий. С надеждой к Зарифе ханум приходят все. Страдающие женскими болезнями, 

беспокойствами желчного пузыря, почек, глаз, желудочно-кишечного тракта, и многими другими 

заболеваниями. Приходят страдающие из-за неточного диагноза. Приходят все, даже сомневающиеся. 

С последней надеждой  приходят, с глубокой верой уходят. 

 

«Ирс» № 3, май-июнь 2000 г. 

 

«По образованию инженер, специалист по вычислительной технике. 15 лет страдала от фибромы. 

До прихода к Зарифе  ханум ее (фибромы) размер составлял 10-12 недель. Матери с таким же 

диагнозом 10 лет тому назад в Москве была произведена операция по удалению фибромы. Я знала, 
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что рано или поздно мне предстоит такая же операция. В течение 20 минут (за 4 дня Зарифа ханум 

избавила меня от  операции) фиброма исчезла. Разве это не чудо?» 

Гаджиева Ольга, 41 г. 

 

«После стрессовой ситуации в личной жизни , а потом и автомобильной аварии, в течение 21 года я 

находился в состоянии депрессии. Дважды пытался покончить с собой. 21 год практически не 

выходил из дома. После первого же посещения меня Зарифой ханум, в моем поведении появились 

сильные изменения. После второго посещения я согласился прийти к Зарифе ханум на прием. 

Впервые за 21 год я вышел из дома. Конечно, до конца  лечения может быть еще далеко, но Зарифа 

ханум уверена, что со мною все будет хорошо и я ей верю». 

Гаджиев Хикмет, 49 лет. 

 

В первом номере  «Ирс» мы сообщили о незаурядных способностях целительницы Зарифы 

Маиловой. 

«Рентгеновский» талант Зарифы ханум в безовсяких средств, за короткое время, в темном 

помещении ставить точный диагноз больному заинтересовал читателей. Многочисленные звонки и 

обращения в редакцию тому подтверждение. Идентичные просьбы поступают и в наши корр.пункты в 

Москве, Грузии, Дубае. Учитывая интерес и многочисленные просьбы читателей, мы решили 

предложить Вам, дорогие читатели, слова благодарности некоторых пациентов Зарифы ханум. 

Итак, обратимся к высказываниям из книги Агигат Керимовой «От материального к духовному, от 

тьмы к свету», посвященной Зарифе ханум Маиловой. 

«В 1994 г. на меня наехала машина. В результате наезда я получила сотрясение головного мозга, 

резаную рану от верхней части носа, перелом носа, крылья носа расползлись и нос провалился внутрь 

черепа, была сломана верхняя часть челюсти и правая сторона верхней челюсти была выбита, 

образовалась гематома  от удара на левом бедре размером с толщины ноги, а под гематомой 

образовались множественные разрывы мышц левого бедра и боковая мышца левого бедра оторвалась 

от колена, произошел множественный осколочный перелом двух костей левой голени со смещениями 

костей в местах перелома. Пребывание в больницах не давало никаких результатов. Тогда я 

записалась на прием к Зарифе ханум. Произошло в полном смысле слова чудо. Сперва стала 

выравниваться от прикосновения руки Зарифы ханум неправильно сросшаяся кость на моей больной 

ноге. Потом я стала избавляться и от других недугов. Это что-то невероятное. Моему восторгу и 

восхищению нет предела». 

Мокроусова Лариса Васильевна, 42 г 
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ZƏRİFƏ XANIMA 

 

İTHAF OLUNMUŞ 

 

ŞERLƏR 

FÜRUZƏ KÜSGÜN KƏLBƏCƏRLİ 

 

TƏBİB 

 

Bir cavan təbib var,bənzər sonaya, 

Qurban olum onu doğan anaya. 

Kimin nə həddi var məni qınaya, 

Ümidim qalıbdır bir sənə, təbib! 

 

Adın Zərif, özün incə zərmisən? 

Şikəstlər yeridən qeyib pərisən. 

Təmənnasız tökdün qanlı təri sən, 

Bənzərsən qayğıkeş insana, təbib!  

 

Küsgünəm, xəstəyəm, ey təbib bacı, 

Belimdə ağrı var, ağzımda acı. 

Həkimlər etmədi dərdim əlacı, 

Təzədən can verdin bu cana, təbib! 

 

Gözündə görmədir, əlində şəfa, 

Kasıba, varlıya bir çəkdin cəfa. 

Fəda olum səni verən Allaha, 

Səndən nur ələnir cahana, təbib! 

 

Biz gündüz görürük, gecə görürsən, 

Qaranlıq yerləri necə görürsən? 

Qırılan qəlblərə ümid verirsən, 

Sorağın yayılıb hər yana, təbib! 

KƏLBƏCƏRİM 

 

Qızıl tac tək Kəlbəcərim, 

Başdan düşdü paralandı. 

Neçə gəlin əsir getdi, 

Neçə igid yaralandı. 

 

Evlərimiz dolu qaldı, 

Yağı bizdən qisas aldı. 

Sail tək çöllərə saldı, 

Eldən-gündən araladı. 

 

Allah, nədir günahımız? 

Nahaq tökülür qanımız. 

Həyatdan bezmiş canımız, 

Hissə-hissə paralandı. 

 

Bu imiş Küsgün qismətim, 

Töküldü həyam, ismətim. 
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Tamam kəsib kəsəmətim, 

Bəxt ulduzum qaralandı. 

 

Vüqarlısan, ey Kəlbəcər, 

Səndən doğub Nəbi, Həcər. 

Ömrümüzü etmə hədər, 

Sənsiz solub, saralandı. 

 

LOĞMAN ZƏRİFƏ 

 

Dərdlərin şəfası, göylər ulduzu, 

Azəri xalqının möcüzə qızı. 

Həyata qaytardın min xəstə azı, 

Bilinməz dərdlərə dərman, Zərifə! 

 

Karı eşitdirdin, lalı dindirdin, 

Mələkləri kömək üçün endirdin. 

Müayinə vaxtı işıq söndürdün, 

Ellər olub sənə heyran, Zərifə! 

 

Xəstələr görürəm kasıbdı, fağır, 

Elə həkimlər var xəstəni «sağır». 

Bu mələk deyir ki, adımı çağır, 

Xəstələr sağaldır pünhan Zərifə! 

 

ZİYARƏTİN QƏBUL OLSUN, EY BACIM! 

 

Ey məlakəm, quşa dönüb ötmüsən, 

Çox savablar bu dünyada etmisən. 

Xorasana ziyarətə getmisən, 

Ziyarətin qəbul olsun, ey bacım! 

 

Xəstələrin səni məndən soranda, 

Söyləyirəm ziyarətdə, İranda. 

Məşədi Cənnətə yazır Quranda, 

Ziyarətin qəbul olsun, ey bacım! 

 

Olarsan Məşədi cavan yaşında, 

Alimlərlə birgə böyür-başında. 

Ziyarət Xorasan torpaq-daşında, 

Ziyarətin qəbul olsun, ey bacım! 

 

Gözəl insanlara yoldaş olmusan, 

Məfkurə bacıyla sirdaş olmusan. 

Yaşar qardaşımla qardaş olmusan, 

Ziyarətin qəbul olsun, ey bacım! 

 

Ziyarətgah yoldaşların var olsun, 

Həmişə Allahım sizə yar olsun. 

Şöhrətin yayılıb elə car olsun, 

Ziyarətin qəbul olsun, ey bacım! 

 

Zərif fikirlərin gözəldir böylə, 

Hər il bir ölkəyə ziyarət eylə. 
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Nə görsən bir az da Küsgünə söylə, 

Ziyarətin qəbul olsun, ey bacım! 

Həqiqət KƏRİMOVA 

 

NURDA GÖRDÜYÜMÜ SÖYLƏYƏMMƏRƏM 

 

Sənin məsləkindir nurlu bir aləm, 

«Rüsxət»in buyrulur sirr aləmindən. 

Deyirsən, kaş sirdaş olaydın mənə, 

Sən nur zərrəsisən, mən əhli qələm. 

 

Bərabər deyilik bir-birimizə, 

Gecə bərabərmi, söylə gündüzə? 

Sevgi toxumunu görən kim səpib, 

Qüssəsi bir olan ürəyimizə? 

 

Bu da qüdrətdənmi – deyə bilmərəm?! 

Qüdrəti qələmlə vəsf edəmmərəm. 

Həlim baxışından gizli süzülən, 

Nurdan gördüyümü söyləyəmmərəm. 

Böyükağa SAVALANOĞLU 

 

NURDAN NUR TÖRƏNƏR 

 

Parladın ulduz tək xoş bir məqamda, 

Elinə ərməğan, xalqa yaranış. 

İlahi hikmətin bağışlayanda, 

Sənin nə bolluca qismətin varmış. 

 

O qismət payını yaradan özü, 

Sənə bəxş eləmiş sən olmayanda. 

Belə möcüzəni, müqəddəsliyi, 

Aradım, axtardım mən bu dünyada. 

 

Sənin dəyanətin imam qayəsi, 

Bu qayən kökündən ləkəsiz, büllur. 

Onunçun Allahın nurlu haləsi, 

Səni cilalamış, vermişdir qürur. 

 

Sənin möcüzəndir ucaldan səni, 

Bu fitrət, bu hikmət ilahidəndir. 

Heç kim ala bilməz Allah verəni, 

Çünki o qanınla birgə gələndir. 

 

Nurdan nur törənər, müdriklər sözü, 

Sənin xislətində bu bir həqiqət. 

Nuru bəxş eləyən İlahi özü, 

Bütün tarazlığa vermişdir diqqət. 

 

Sirli aləmindən söhbət açmışam, 

Məsəl var: «Aşıqlar gördüyün deyər». 

İnan ki, özümlə barışmamışam, 

Çünki yazmamışam olduğun qədər. 
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İdris KƏLBƏCƏRLİ 

 

MİN MƏNALI HEKAYƏTDİ ZƏRİFƏ 

 

İnsan üzərində möcüzələr yaradan 

Zərifə xanıma ithaf edirəm 

 

Yarəb, sənin dərgahına min şükür, 

Qayıbdan dörd ünsür gətirdin cana. 

Adəmi, Həvvanı sakin eylədin, 

Dünyanı bəxş etdin insan oğluna. 

 

Yüz iyirmi dörd min Nəbi yaratdın, 

Əvvəl Adəm ata, sonu Məhəmməd. 

Qurani-Kərimlə, dini-islamla, 

Fəth eylədi bu dünyanı Məhəmməd. 

 

Övladı Məhəmməd — Fatimeyi-Zəhra, 

On bir imamların anasıydı O. 

Xanımlar xanımı nur-paki xilqət, 

Mərhəmət, mürüvvət oynağıydı  O. 

 

Əcdadı pir, seyid, onun fəhmindən, 

Zərifə xanımın qəlbinə keçib. 

Fatimə içdiyi Abu-Zəmzəmdən, 

Yuxuda bir cam da Zərifə içib. 

 

Dünyaya göz açıb Cənnət diyarda, 

Kəlbəcərdə ağır ellər içində. 

Gül-gülü çağırır, çiçək-çiçəyi, 

Bir nadir gül bitib güllər içində. 

 

Süsənbər səfalı, ənbər havalı, 

Müqəddəs ocaqda ərsəyə çatıb. 

Qüdrətin hökmüylə loğman məqamə, 

Belə bir sehrli kürsüyə çatıb. 

 

Peyğəmbər əcdadı Seyid Misginin, 

Xalqa çatan bir tağıdı Zərifə. 

İlahinin pak, müqəddəs, vergili, 

Möcüzələr ocağıdı Zərifə. 

 

Yaradanın peşkəşidi gözləri, 

İnsan daxilini arayır, seçir. 

Bir dəfə zənn ilə diqqət edincə, 

Nəzəri örtülü pərdədən keçir. 

 

Toxunduqca cana gəlir cansızlar, 

Məlhəm vardır möcüzəli əlində. 

Danışığı qəflət, sözləri şirin, 

Məlahət var, nəzakət var dilində. 

 

Hüzuruna şikəst körpələr gəlir, 

Yalvarış nəzərlə baxırlar sənə. 
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Xəstə gəlib, sağlam qayıdanların, 

Hamı heyran qalır haqq olduğuna. 

 

Sonsuz ailələr murada çatır, 

Zərifə xanımın möcüzəsilə. 

Körpələr bəxş edir, körpəsizlərə, 

Cənabı Həzrətin icazəsilə. 

 

Bəxş edib xalqıma Sahibi-Qüdrət, 

Bir ləyaqət əyanətdən Zərifə. 

Bilinməz hikmətdi ondakı vergi, 

Qənimətdi, fəzilətdi Zərifə. 

 

Yayılar sorağı düşər dillərə, 

Şirin nağıl,xoş söhbətdi Zərifə. 

Üzər dəryaları, aşar dağları, 

Min mənalı hekayətdi Zərifə. 

 

Başında qara şal, üzündə rübənd, 

Gözəl qamətinə yaraşıq verir. 

Miyanə baxışı, sərraf gözləri, 

Sanki bulud altdan Ay işıq verir. 

 

Dərdini deməmiş fəhmlə bilir, 

Hər açılmaz sirrin sirdaşıdı o. 

«Min bir gecə»lərin xəzinəsinin, 

Qiyməti olmayan bir daşıdı o. 

 

Belə  bir xilqəti təsvir etməyə,  

İdrisin qələmi acizdi, vallah. 

Bu sirlər xəznəsin, el şəfakarın, 

Yar olsun, salamat saxlasın Allah! 

 

N.İ.ALIYEVA 

 

XALQIN MÖCÜZƏ QIZI 

Məni düşdüyüm psixoloci sarsıntı-  

dan  xilas  etdiyiniz üçün qəlbimin 

sözlərindən qiymətli hədiyyəm yoxdur 

 

Adın Zərifədir, əməlin zərif, 

Allahdan verilib sənə bu tərif. 

Əllərin şəfalı, diləyin zərif, 

Xalqın möcüzəli, inamlı qızı. 

 

Sənin o şəfalı əlinə qurban, 

Xalqa inam verən dilinə qurban. 

Koroğlu qüdrətli elinə qurban, 

Xalqın möcüzəli, inamlı qızı. 

 

Sənə ad vermişəm, inam Zərifə, 

Hamıya yaratdın inam Zərifə. 

Hamı sənə deyir anam Zərifə, 

Xalqın möcüzəli, inamlı qızı. 
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Nəzakətəm — beş balanın anası, 

Sinəsi çal-çarpaz şəhid yarası. 

Sənsən bu millətin əziz anası, 

Xalqın möcüzəli, inamlı qızı. 

Yaşar TALIBOV 

 

ZƏRİFƏ XANIMA 

 

Əziz qızım Nigarı xilas etdiyi- 

nə görə ona minnətdarlıq edirəm 

 

Zərifə xanımın hüzurundayam, 

Salam verib, salam alıram ondan. 

Qara rübənd altdan baxan gözləri, 

İnam bəxş eləyir elə ilk andan. 

Qara geyimində, davranışında, 

Qəribə sadəlik, səmimilik var. 

Dörd sinif təhsilli bu el qızının, 

Hər bir kəlməsində, hər bir sözündə, 

Qeyri-adi bilik, səmimilik var! 

 

Zərifə xanımın hüzurundayam, 

İşığı söndürüb öz gözlərilə 

Məni hərtərəfli «rentgen» eyləyir. 

Sonra heç bir «UZİ», «rentgen» görməyən 

Diaqnozu mənə öz sözləriylə, 

İzah edə-edə elə söyləyir 

Ki, məndə bir şübhə qalmayır daha, 

Ancaq bu möcüzə qarşısında mən, 

Xalqın möcüzəli, inamlı qızı. 

Həmd olsun deyirəm Qadir Allaha! 

 

Diaqnozu düzgün təyin eyləyib, 

Qadir Allahdan rüsxət alaraq, 

Müalicəsinə başlayır dərhal. 

Şəfqətli əlindən, xoş nəfəsindən 

Canına elə bir məlhəm yayır ki, 

Elə ilk dəfədən hiss edirsən ki, 

Səndən uzaqlaşıb gedir xəstə hal. 

Bu anda qəlbimdə düşünürəm ki, 

Bizə açıq-aydın möcüzəsidir, 

Zərifənin özü Qadir Allahın! 

 

Bəlkə imam nəsli olduğu üçün, 

Ağır seyid nəsli olduğu üçün, 

Seyid Ağamirin, Seyid Misginin, 

Şamayı qarının, Yaxşı nənənin, 

Bilqeyis ananın — bu seyidlərin, 

Davamçısı bu gün olduğu üçün, 

Həyatda hər şeyə Qadir Allahın, 

Zərifəni belə tutmuşdur yaxın! 

 

Bəlkə buna görə bu gün xəstələr, 
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«Ölüm hökmü» almış bu biçarələr, 

Zərifə xanımı deyib gəlirlər, 

Onun ocağına hey axın-axın?! 

Bu Qadir Allahın işinə baxın. 

Onun hüzuruna alim, həkim də, 

Professor da gəlib imtahan edir. 

Hamı da Ocağa qəlbən bağlanıb 

Zərifə xanımdan çox razı gedir! 

 

Həkimlikdə saçın ağardanlar da, 

Onun qarşısında bu gün baş əyir. 

On illərlə şəfa tapmayanların, 

Dərdinə heç  əlac olmayanların 

Düzgün diaqnozun üzünə deyir. 

Müalicəyə cəmi üç gün sərf edib, 

On səkkiz günədək tamam sağaldır. 

Qəribə görünür bunlar, deyilmi? 

Bütün deyilənlər sanki nağıldır! 

 

Nə qədər qəribə görünsələr də, 

Bunlar heç danılmaz bir həqiqətdir. 

İllərlə çəkdiyi xəstəliklərdən, 

Xəstəxanalardan, həkim gəzməkdən, 

Usanmış yüzlərlə canlı insanlar,  

Sübuta alınmaz bir həqiqətdir. 

Xeyriyyəçi insan, bilici kimi, 

Mötəbər yerlərdən ona verilən 

Diplomlar da təsdiq eyləyir bunu. 

Alimləri,həkimləri ram eyləyən, 

Dörd sinif təhsilli bu el qızının, 

Bu gün xalqı üçün kim olduğunu! 

 

Bəli, el qızımız — Zərifə xanım, 

Qadir Allahımın Rüsxəti ilə 

Bu gün göstərdiyi möcüzələri 

Xalqa təmənnasız xidmətindəndir. 

Ən böyük arzusu xəstələrini, 

Onu deyib gələn hər bir insanı, 

Sağaldıb, şən  görmək niyyətindədir! 

Bu Allah vergili nadir insana 

Düzgün qiymət vermək gərəkdir,bilsən, 

Ona bu qiyməti verib sonra da 

Şöhrət zirvəsinə qaldıran kəsə 

İndidən deyirəm, əhsən, min əhsən! 

 

Abbas ƏSGƏRBƏYLİ 

 

ZƏRİFƏ XANIMA 

 

Yetmiş altı yaşında oxudum kitabını, 

Elə oradaca da öyrənmişəm adını. 

Qiyabi olsa belə, ocağına gəlirəm, 

Sənin möcüzəni də səndən sonra bilirəm! 
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Düzgün yoldasan,qızım, bu yolda dayanma, get, 

Xəstə soydaşlarıma gecə-gündüz kömək et. 

Tək bir Allahı çağır, ümidlə bax Rəbbinə, 

Fikir vermə kənardan gələn zərbəyə, kinə! 

 

Sənə Allah vergisi bu yolla gəlib çatıb, 

Zərbələri, kindləri tamam kənara atıb. 

Kitabını oxudum, çox şey öyrəndim ondan, 

Necə ki, yıxılmısan səkkiz yaşında damdan! 

 

Uşaq ikən yıxılmaq elə dördqatlı damdan, 

Bilirsən nə deməkdir? - Ölümdür o bir azdan. 

Sən damdan yıxılmadın,ordan gəldin qucağda, 

«Vergili» adın aldın tanınmış bir ocaqda! 

 

Xəstə xəstədir, qızım, istəyir böyük olsun, 

İstəyir kiçik olsun, oğlan olsun, qız olsun. 

Fərq qoyma heç birinə, vicdanla hərəkət et, 

Müalicə et onu, sonra durub evə get! 

 

Sənin evinə xəstə gəlir böyük ümidlə, 

Çalış köməyin olsun, qaytar həmin ümidlə. 

Bala, Allah vergisi verilməz hər adama, 

O verilir mində bir, o da təmiz adama! 

 

Elə et ki, o ada daim layiq olasan, 

Dünyada yaşadıqca ona sadiq olasan. 

Qızım, adınla yaşa, həyatın xoşbəxt olsun, 

Bir də vergini verən sənin köməyin olsun! 

 

Ruhiyyə ƏSGƏROVA 

 

ZƏRİFƏ XANIMA 

 

Şükürlər edirik gündə neçə yol, 

Görəndə Rəbbimin möcüzəsini. 

Əsirgəməz Tanrım saf insanlardan, 

Özünün ən böyük mərhəmətini! 

 

Tanrının iznilə böyük xalqına, 

Arxasan, köməksən,Zərifə xanım. 

Xəstəni qoymursan heç zaman darda, 

Arzusan, istəksən, Zərifə xanım! 

 

Əlsizə əl verdin,gözsüzə işıq, 

Yaraya məlhəmsən, qəlbə yaraşıq. 

Bil, sənin ismini qəlbə yazmışıq, 

Sən elə gərəksən, Zərifə xanım! 

 

Nəslin Seyid nəsli, niyyətin təmiz, 

Səni deyib gəlir hər cür çarəsiz. 

Olub-keçənləri şəksiz-şübhəsiz, 

Əvvəldən görənsən, Zərifə xanım! 
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Xalqın bu günündə çox şükür, varsan, 

İman gətirənə qəlb sirdaşısan. 

Səni düşündürməz mükafat, ad-san, 

Qanadsız Mələksən, Zərifə xanım! 

 

Arzum budur heç pis günün olmasın, 

Gözlərin heç zaman yaşla dolmasın. 

Lalə rəngli gül yanağın solmasın, 

Açılmış çiçəksən, Zərifə xanım! 

Yurduna bəzəksən, Zərifə xanım! 

 

 

 

 

 

MÖCÜZƏDƏN MÖCÜZƏDİR ZƏRİFƏ 

Şəfa möcüzələri yaradan, istəkli- 

miz Zərifə Yaqub qızı Nəbiyevaya 

 

Nəfəsi odu da söndürə bilir, 

Baxışı lalı da dindirə bilir. 

Gözləri zülməti yandıra bilir, 

Şirindilli, baməzədir Zərifə, 

Möcüzədən möcüzədir Zərifə. 

 

Şux qamətdə, incəlikdə yox tayı, 

Saf əməlnən qurur şəfa sarayı. 

Dünyanı bürüyür hayı, harayı, 

Toy-düyünlü, baməzədi Zərifə. 

Möcüzədən möcüzədir Zərifə. 

 

Naxış salır həm əli, həm ayağı, 

Seçir həm qaranı, seçir həm ağı. 

Seyidliyin bayrağıdır, bayrağı, 

Şah tinyətli, baməzədir Zərifə. 

Möcüzədən möcüzədir Zərifə. 

 

Mərdlikdə kişidən ötədir adı, 

Sirli xəzinədi, böyük dünyadı, 

Atdan təzə düşmüş mələksimadı, 

Sədaqətli, baməzədi Zərifə, 

Möcüzədən möcüzədir Zərifə. 

 

Cavankən qazanıb min ad özünə, 

Rübəndi yaraşır nurlu üzünə, 

Deyir: «Bıçaq batsın yaman gözünə!» 

Məhəbbətli, baməzədir Zərifə, 

Möcüzədən möcüzədir Zərifə. 

 

Elxan kimi müğənniyə verdi səs, 

Xalqı heyran qoydu belə böyük şəxs. 

Min-min ürək ondan alacaqdır dərs, 

Şəfaətli, baməzədi Zərifə, 

Möcüzədən möcüzədir Zərifə. 



 120 

 

Hər işi yaradır vergisinə bab, 

Heç bir xəstəsiynən çəkməz haqq-hesab. 

Nikbin  səf-səf düzür bu qəlbə kitab, 

Əzəmətli, baməzədir Zərifə, 

Möcüzədən möcüzədir Zərifə. 

 

 

SƏNİNDİR 

 

Qadın olsan belə nəhəng görürəm, 

Mən səni ən məğrur pələng görürəm. 

Şəfalı əlində min rəng görürəm, 

Düzüb-qoşduğuna heyranam,bacı. 

 

Açıb ürəyimin şah damarını, 

Toplayıb xəznəmin dövlət-varını, 

Sənə bağlayıram dastanlarımı, 

Gərəkdir qarşında yanaram,bacı. 

 

Yüz elmə dəyişməm dərin fəhmini, 

Heyrət salırsan insan əhlini. 

Bir dünya sanıram, əsla, rəhmini, 

Arxanda dağ kimi dayannam, bacı. 

 

Adını ulduza, Aya göndərdim, 

Bu kiçik şerimi hədiyyə bildim. 

Ən əziz günündə təbrikə gəldim, 

Qardaşam, arxanda duranam, bacı. 

 

 

 

 

SİRDAŞ OLMUŞAM 

 

Məlakə sifətli şəfaverən 

Zərifə xanıma ithaf edirəm 

 

İçimin şəklini açdı üzümə, 

İşıq bəxş elədi zəif gözümə, 

Ömrümü başladım tezdən düzümə, 

Bu sadə məxluqa qardaş olmuşam, 

Sirrinə bağlanıb, sirdaş olmuşam. 

 

Mərhəmət qəlbinin şah misrasıdır, 

Xeyirxahlıq onun iltimasıdır. 

Yer üzünün uca bir aynasıdır, 

Bu möcüzat içrə çaşbaş qalmışam, 

Bu yolda bu qəlbə sirdaş qalmışam. 

 

Üzünün nuruyla çimir hər ürək, 

İnsanlar içində nəhəngdir, nəhəng, 

Möcüzələr düzür gündə neçsə rəng, 

İnama gələndən hey xoş olmuşam, 
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İman gətirənə sirdaş olmuşam. 

 

Nəfəsi şəfadır, dili məlhəmdir, 

Şəfa istəyənə içi «Zəmzəm»dir, 

Sınaqlı dünyapdır, şəndir,şəbnəmdir, 

Dərddən-dərdə girib anan olmuşam, 

Dərd qovan Mələyə sirdaş olmuşam. 

 

Aldanmır hiyləyə, uymur tərifə, 

Yol verməz yalana, çətin təhrifə, 

Müqəddəs ad aldı xanım Zərifə, 

Nikbinəm qeyrətə adaş olmuşam, 

Haqqa, ləyaqətə sirdaş olmuşam. 

 

 

Nizami NİKBİN(Əsgərbəyli) 

 

ZƏMANƏNİN ZƏRİFƏSİ 

 

Rüsxətlə gəlibdir dərsi, seçir daxildə hər tərzi, 

Dildən dilə düşüb bəhsi,heyran qoyur bütün ərzi, 

Bayraq tutub şərə gürzü,həqqə çəkir çarpaz fərzi, 

Yaradır şah hekayəsin, Zəmanənin Zərifəsi. 

 

Gül açır sınaq qüvvəsi, qəlb dirildir qiyafəsi, 

Dərman olur hər kəlməsi, mənalıdır ifadəsi, 

Deyənin artır həvəsi: — Ya Zərifənin nəfəsi! 

Qurur şəfa abidəsi,Zəmanənin Zərifəsi. 

 

Soyköküdür Miskin nəsli, Seyid Bilqeyisin vəsli, 

Haqqın «Ümid pərvanəsi», Rəbbin şəfaət vergisi, 

Min-min sınağın dərgisi,sehirlidir hər bilgisi, 

Şərəflidir şərifəsi, Zəmanənin Zərifəsi. 

 

Qaya yarır iradəsi, canlar sağaldır qibləsi, 

Söz yuğurur lal nəşəsi,odur dövrün əfsanəsi, 

İmam Hüseyn törəməsi, əsrin saflıq nişanəsi, 

Təriflilər təriflisi, Zəmanənin Zərifəsi. 

 

Məlhəmlənir hər cümləsi, əzbəridir: -Amin! - səsi, 

Dastanlaşır «şəcərəsi», nurlanır sirr fəvvarəsi, 

Müşküllərin dürr çarəsi, dinin sehr vəsiləsi, 

Bakirələr bakirəsi — Zəmanənin Zərifəsi. 

 

Şüar etdikcə şux səsin, Yeri öpür Göy qübbəsi, 

Bərq vurur göz tərəzisi, tarımlanır Yer kürəsi, 

Açılır insan təşnəsi, sahmanlanır xəritəsi, 

Azərbaycan Məlakəsi, Zəmanənin Zərifəsi. 

 

Yazar Nikbinin qüvvəsi, şəfa, səhhət məfkurəsi, 

Dünyalaşır tərsanəsi, Ərşə çatır xarüqəsi, 

Elin ümid-istək rəmzi, nəslin sevgi tarixçəsi, 

Zəmanənin Məsuməsi,Zəmanənin Zərifəsi. 
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AY TURAL 

 

Arzular içində gəldin dünyaya, 

Tarixdə gül adın salındı saya.  

Yığışmışıq ad gününə, şən toya, 

Yaşa, dünyamızı, yaşa, ay Tural, 

Xoşca vur ömrünü başa, ay Tural. 

 

Üzündə sevinc var atan Elşadın, 

Budur yarağısan şənlik, büsatın. 

Mübarəkdir yaşın, həm gözəl adın, 

Ömür mənamızı yaşa, ay Tural. 

Yüz yaşın vurasan başa, ay Tural. 

 

Anan Nəzakətin tacsan başına, 

Gör bir kimlər gəlib  bu gün yaşına? 

Günəş şölə saçsın sənin qarşına, 

Xoş-xoş sədamızı yaşat, ay Tural. 

Xoşbəxt görüm başdan-başa, ay Tural. 

 

Zərifə xanımın süfrəsindəyik, 

Sözdemək, söz qoşmaq növbəsindəyik. 

Çərşənbə gününün çevrəsindəyik, 

Böyük ailənlə qoşa, ay Tural. 

Məhəbbət ol başdan-başa, ay Tural. 

 

Sən də bir ocağın yaraşığısan, 

Elşad-Nəzakətin yar aşığısan. 

Bu gün səninkidir, yer işığısan, 

Gərək ürəyincə coşaq, ay Tural. 

Yaşa sədaqəti yaşa, ay Tural. 

 

Nikbin düzdü, qoşdu incilərini, 

Açdı sənin üçün söz dəftərini, 

Hamı arzuladı qismətlərini, 

Son qoyduq bu gün biz qışa, ay Tural. 

Yaşa, əzəməti, yaşa, ay Tural. 

 

 

 

 

 

Şaiq MƏMMƏDOV 

 

İLAHİ, YAŞAMAQ HƏVƏSİN VERDİN 

 

Ya Rəbbim, çox şükür mərhəmətinə, 

Ki, bizə bir həyat çeşməsin verdin. 

Zərifə ismində, mələk ismində, 

Əlacsız dərdlərin çarəsin verdin. 
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İki balasını nur et gözünə, 

Sehirmi, vergimi, yoxsa gözü nə? 

Tək nadan inanmaz belə göz, ünə. 

Nur kimi işıqlı çöhrəsin verdin. 

 

Sehri qüdrətdəndir dümağ əlləri, 

Qovur üstümüzdən qara yelləri. 

Bürümüşdür onu alqış selləri, 

Bizə bizdən yaxın nəfəsin verdin. 

 

Təmənna bilməyən təmiz ürəkli, 

Xoş xislət, mehriban, haqqdan diləkli. 

Artır cəlalını, elə gərəkli, 

İlahi, yaşamaq həvəsin verdin. 

Fəridə LƏMAN 

 

ELLƏRİN PƏNAHI 

 

İnsanlara yaşamaq ümidini, ina- 

mını qaytaran Zərifə xanıma 

 

Əllərin hər kəsə şəfa toxuyur, 

Ürəyin hər kəsə dua oxuyur. 

Nəfəsin qızılgül, nərgiz qoxuyur, 

Ellərin pənahı Zərifə xanım. 

 

Dağların yovşanı, kəklikotusan, 

Qəlblərdə alışan inam odusan. 

Həzin bir bulaqsan, həm şəlaləsən, 

Ellərin pənahı Zərifə xanım. 

 

Günəş camalına çəksən də örtük, 

Bir dünya işıqsan, həm yaraşıqsan. 

Elinə yanansan, yurda aşiqsən, 

Ellərin pənahı Zərifə xanım. 

 

Xudam çin eyləsin hər diləyini, 

Qorusun dünyada sən Mələyini. 

Bizlərin arxası, həm gərəyini, 

Ellərin pənahı Zərifə xanım. 

Əcdər ƏLİZADƏ 

ƏSRİN MÖCÜZƏSİ 

 

17 il əziyyət çəkdiyim ağrılardan 

məni cəmi 3 seansla tam müalicə 

edən pak, təmiz,müqəddəs, həm də 

sehrli olan Zərifə xanıma həsr 

edirəm 

 

Fələkdən ipləri üzülməyənlər, 

Rüsxətinlə ağrıları azalır. 

Aparatda dərdi çözülməyənlər, 

Ultra baxışınla diaqnoz alır. 
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Zatı imamlardan, seyid nəslisən, 

Rəhmdil, müqəddəs, həm elmlisən. 

İlahi qüvvədir bu istedadın, 

Fəqət mat qoymusan tibb elmini sən. 

 

«Əsrin möcüzəsi» çağrılır adın, 

Əlindən tutmusan qohumun, yadın. 

Ölümdən qurtarıb bəxş etdin həyat, 

Üzünün nuruyla dolub kainat. 

 

Zühur eyləmisən sən Kərbəladan, 

Əlində hərarət, gözündəşüa. 

Daima uzaq ol sən hər bəladan, 

İnsanlar səninçün edirlər dua. 

 

Mirzəli HÜSEYNZADƏ 

 

GÖZ OLMASAYDI 

 

Gözlərilə möcüzə yaradan 

«Rentgen-qadın» Zərifə xanıma 

 

Deyin, yerdə sirri, göydə hikməti, 

Ürək duyardımı,göz olmasaydı? 

Gözəli, göyçəyi, hüsnü, zinəti, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Sonalı gölləri, incə gülləri, 

Laləli çölləri, həzin yelləri. 

Qulac hörükləri, cığa telləri, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Bir əyri cığırı,bir uca dağı, 

Bir güllü bağçanı, bir yaşıl bağı. 

Göyü, qırmızını, qaranı, ağı, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Səmanı , Günəşi, Ayı, ulduzu, 

Qaranlıq gecəni, aydın gündüzü, 

Bir qəmli baxışı, bir gülər üzü, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Şimşəkli payızı, nazlı baharı, 

Vüqarlı palıdı, boylu çinarı, 

Güneydə çiçəyi, quzeydə qarı, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Dağların başında bəyaz dumanı, 

Dənizin üzündə coşan tufanı, 

Kiprikdən yanağa düşən damlanı, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Yananda üfüqün qızıl baxışı, 

Yağanda dünyaya çiçək yağışı, 
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Düşəndə çöllərə qarın naxışı, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Ceyranlı düzləri,göy yaylaqları, 

Yaşıl oylaqları, buz bulaqları, 

Güləndə qızların gül yanaqları, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Bihuş eləyibdi bağçada gülü, 

Budaqda yarpağı, qönçədə gülü, 

Bülbül sehrlənib açanda gülü, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Günəşin zər kimi saçaqlarını, 

Sıldırım qayanın şiş uclarını, 

Anamın gümüşü, ağ saçlarını, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Yanğıdan «Kərəmi» çalan bi r sazı, 

Dünyanı gül ilə bəzəyən yazı, 

Bir xoş təbəssümü, gülüşü, nazı, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Axır Tərtər çayı layla çalaraq, 

O yan Çənlibeldi, bu yan Murovdağ, 

Sinəsi al-əlvan, zirvəsi dümağ, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Olum bu torpağın qurbanı, qulu, 

Kəlbəcər əzəldi, uludu, ulu, 

Göyləri dolanır dağların yolu, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

 

Doğulub Zərifə bu doğma eldə, 

Şirindi, əzizdi neçə könüldə, 

Əbədi son qoyur, qüssəyə,dərdə, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Allahdı sözünün əvvəli, sonu, 

Günəşə bürünüb o qara donu, 

Nə gözəl yaradıb Yaradan onu, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Əlləri yox edir can ağrısını, 

Məlhəmi söndürür qəm yanğısını, 

Qəlbində görürəm Göy Tanrısını, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Gözüylə qaranlıq boyanır nura, 

Səsilə ağrılar çəkilir dara, 

Sözüylə ovunur, sağalır yara, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 
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Çarəsi olmayan illər uzunu, 

Dərdlərin əriyib, qırıb buzunu, 

Nəfəsit göyərdib solan arzunu, 

Ürək duyardımı göz olmasaydı? 

 

Tanrı göndəribdi səni cahana, 

İşıq paylayırsan hey yana-yana, 

Qürbətdən gəlməzdin Azərbaycana, 

Sinəndə o ürək, köz olmasaydı? 

 

İbrahim Bimar QUADZADƏ 

 

 

İLAHİNİN HÖKMÜDÜR 

 

 

Etdiyin möcüzələr ilahinin hökmüdür, 

Hər kəsə qismət olmur,bu onun öz hökmüdür! 

Odur sehirli gözü qismət edibdir sənə, 

Divanın arxasından görünür gözlərinə. 

Möcüzən şöhrət tapıb,necə bir «Rentgen-qadın», 

Arzum budur, daha da müqəddəs olsun adın! 

Fəxr etsin qoy adınla, mənim azəri xalqım, 

Var olsun şəfa verən əlin,Zərifə xanım! 

 

Nübar AĞDAMLI 

 

MƏŞƏDİ MİR ZƏRİFƏ XANIM 

 

Allahım yaratdı səni ecazkar, 

Möcüzə yaratdın, oldun rəhmidar. 

Qaranlıq dərdlərə salarkən ziya, 

Sayəndə xəstələr taparlar şəfa. 

 

İlahi qüvvəli məşədi xanım, 

Ziyarət etdiyin yerlərə qurban. 

Qara gözündəki nurlu ziyaya, 

Yumşaq əllərdəki qüdrətə qurban. 

 

Tanrının verdiyi qüvvəyə qurban, 

Zərifə, mən sənin canına qurban. 

Dünya şöhrətinə, adına qurban, 

Sənin yarandığın o günə qurban. 

 

Mən Nübar Ağdamlı bəxtəvər ikən, 

Yaşardım o gözəl cənnət-məkanda. 

Oxudum qəzetdən sənin adını, 

Tanrının adıyla yaratdığını. 

 

Ziyanı Allahdan alan xanımın, 

Xariqə yaratdın, alışdı canım. 

Ziyarət eyləmək olmuşdur arzum, 

O vaxtdan şəfalı gözəl canını. 
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Yanına gətirdim körpə Elmini, 

Şəfası Allahdan, səbəbi sizdən. 

Nurlu gözlərinlə o gül çöhrəni, 

Görüncə bir duyğu keçdi qəlbimdən. 

 

Səcdədə gəlmişdim, səni görəndən, 

Tanrının verdiyi böyük qüvvədən. 

Allahın yoluna qurban dilərəm, 

Elminim sağalsın bu xəstəlikdən. 

11 may 2002-ci il 

Boris BABAYEV 

 

İLAHİ VERGİLİ MÜQƏDDƏS BACIM 

 

Haqqında kitablar oxudum,bacım, 

Sənin möcüzənə mən də inandım. 

Səninlə görüşmək, danışmaq üçün, 

Mən də ünvanını çox soraqladım! 

 

Qanım çox qaynadı səni görəndə, 

Ürəyim titrədi adın gələndə. 

Xalq üçün yandığın mən dəbiləndə, 

Qüdrətin önündə baş əydim, bacım! 

 

Zəhmətkeş  xalqımın qeyrətli qızı, 

Əsir torpağıma nicat istədim. 

O ulu tanrıdan, o görünməzdən, 

Zərifə bacıma qüdrət istədim! 

İlahi vergili, müqəddəs bacım, 

Tanrının sevimli, əziz bəndəsi. 

Ey müqəddəslərin saf müqəddəsi, 

Sənsən yoxsulların dayaq nöqtəsi! 

 

Sənin gözlərində məlhəm, nicat var, 

Şəfalı əlində yeni həyat var. 

Hər cür xəstəliyi uzaq edirsən, 

Bütün şübhələri tar-mar edirsən! 

 

Ziyalı qardaşın çoxdandır xəstə, 

Həm ürək, həm böyrək baxmayır sözə. 

Tanrıdan mənə də sən rüsxət istə, 

Əllərin heç zaman gəlməsin gözə! 

 

Budur Barisin də arzu, diləyi, 

Şəfaplı əllərin heç yorulmasın. 

Zərifə bacımın müqəddəs adı, 

Dünyanı dolaşsın,daim ucalsın! 

 

Xeyir-duana da möhtacıq bu gün, 

Xalqıma Allahdan azadlıq istə. 

İlahi vergili müqəddəs bacım, 

Əsrin möcüzəsi qazandı adın! 

 

23.07.2002-ci il 
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Həbibə ƏHMƏDZADƏ 

 

BİTƏR GÜLLƏRİM 

 

Zərifə xanıma ithaf edirəm 

 

Hüsnünə olmuşam, Zərifə, heyran, 

Sən dağlar qızısan, qaragöz ceyran. 

Xəstəyə dərmandır sənin əllərin, 

Kəlbəcər dağında bitər güllərin. 

Nəqarat: 

Güllərin, güllərin, bitər, Zərifə, 

Yağı düşmən ordan itər, Zərifə! 

 

Nə gözəl yaradıb, yaradan səni, 

Dağların qoynunda bəslədi səni. 

Yağı düşmən niyə aldı elini? 

Gül-çiçək içindən qopartdı səni! 

 

Güllərin, güllərin, bitər, Zərifə, 

Yağı düşmən ordan itər, Zərifə! 

 

Həbibə yazdığı azdırmı sənə, 

Yayılıb şöhrətin gülli-aləmə. 

Var olsun şəfalı əllərin yenə, 

Kəlbəcər dağında gül bitər yenə! 

 

Güllərin, güllərin, bitər, Zərifə, 

Yağı düşmən ordan itər, Zərifə! 

 

ZƏRİFƏ XANIM 

 

Bacımın dərdini gətirdim sənə, 

Dərdimə çarə qıl, Zərifə xanım! 

Göydəmi Allaha, yerdəmi sənə, 

Pənah kətirmişəm, Zərifə xanım! 

 

Sənin əməllərin böyük möcüzə, 

Möcüzəni göstər, əzizim, bizə. 

Bir şer mən yazım, bağlayım sənə, 

Şerimi sən dinlə, Zərifə xanım! 

 

Allah səni bizə loğman veribdir, 

Dərdimiz var deyə dərman veribdir. 

Ağır yaramıza məlhəm veribdir, 

Məlhəm diləyirəm, Zərifə xanım! 

 

Ürəyim bu qədər dərdə dözməyir, 

Bu ağır qəm yükün ata bilməyir. 

Üzür qəm gölündə, bata bilməyir, 

Kaş göldə bataydım, Zərifə xanım! 

 

Mənim bu elimin qızıl tacısan, 
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Bacımın dərdinin sən əlacısan. 

Sən ana yurdumun ehtiyacısan, 

Bacılar bacısı, Zərifə xanım! 

 

Qulaq as qəlbimin döyüntüsünə, 

Gör nələr söyləyir qəlbimin səsi. 

Mənim tək oxunur qəm təranəsi, 

Gör nə istəyirəm, Zərifə xanım! 

 

Yaradan könlümə gör nələr salıb, 

Göylərə əllərim uzana qalıb. 

Allahdan istərəm bir ömür alıb, 

Ömrü bacıma qat, Zərifə xanım! 

 

Bu yollar hayana aparır məni, 

Bacıma həyana aparır məni. 

Bu hay-küydən yollar qoparır məni, 

Bir də qəm çəkmərəm, Zərifə xanım! 

 

Həbibə deyir, Allah, bu nədir belə? 

Vurma sən sinəmə yaralar yenə. 

Qoşa qardaşımı apardı belə, 

Qıymasın bacıma, Zərifə xanım! 

 

XALİQİN OLSUN 

 

Sənin mən şerini necə yazım ki, 

O sözlər, Zərifə, layiqin olsun. 

Könüllərə səni necə düzüm ki, 

Mənim tək dünyamda aşiqin olsun. 

 

Hər zaman Allahdan nicat istədim, 

Aciz qələmimə qüvvət istədim. 

O gül camalından surət istədim, 

Yanılmasın könlüm sadiqin olsun. 

 

Əziz Vətənimin ey əziz qızı, 

Gəldin sən cahana bir dan ulduzu. 

Ölürəm çarə et, ey Seyid qızı, 

Şair könlüm sənin aşiqin olsun. 

 

Zərifə, elə bil nurlu cənnətdin, 

Seyid-peyğəmbərin bağında bitdin. 

Sən bir mələk idin, təcəlli etdin, 

Röyamda gördüm ki, tarixin olsun. 

 

Heyranın olaydım hər ehtiramla, 

Səni hər kəs anır gözəl bir anla. 

Olaydıq bənzərin kaş bircədamla, 

İstərəm hər könül saflığın olsun. 

 

Könlümə, Zərifə, sən həmdəm olsan, 

Yaralı qəlbimə məlhəm bağlasan, 

Əbədi köksümdə bil ki,qalarsan, 
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Deyərəm bu könlün tarixin olsun. 

 

Həzrəti Zeynəb tək dilimdə qaldın, 

Qələmə çevrilib əlimdə qaldın. 

Şerimə bənzəyib köksümdə qaldın, 

Söylədim qoy dünyam şahidim olsun. 

 

Sənin baxışların bir dünya idi, 

Səni görmək mənə bir röya idi. 

Hüsnündə sayrışan bir şölə idi, 

Sayrışan ulduzlar aşiqin olsun. 

 

Düşündüm zamanın cürəti ilə, 

Niyə qovuşmuruq ülfəti ilə?! 

Zərifə, əllərin qüvvəti ilə, 

Yaralı qəlbində saflığın olsun. 

 

Onsuz da könlümün yarası çoxdur, 

Saymaq istəyirəm, qədəri yoxdur. 

Ürəyim hey sancır, yaman soyuqdur. 

Yaralı ürəyim aşiqin olsun. 

 

Zərifə, bir yardım eylə qəlbimə, 

Yaram köz eyləyib, sən de elimə. 

De, necə götürüm qələm əlimə, 

Hələ bu könlüm də şahidim olsun. 

 

Yaradan könlümə gör nələr salıb, 

Əlimdə qələmim xəyala dalıb. 

Gözəl ellərimiz kimlərə qalıb?! 

Fikirli qələmim sadiqin olsun. 

 

Zərifə, yurdumun qızıl tacısan, 

Didərgin elimin ehtiyacısan. 

Yaralı qəlbimin son əlacısan, 

De, bu könlüm necə aşiqin olsun. 

 

Yaşarsan bir ömür öz adın ilə, 

Fəxr et sən şəfalı əllərin ilə. 

Uçarsan səmada qanadın ilə, 

Səmada ulduzlar şahidin olsun. 

 

Yurdun ocağında oda dönübsən, 

Uğrunda alova büryan olubsan. 

Vətən övladı tək sən od alıbsan, 

Ruhun da o uca xaliqin olsun. 

 

Bir gün mehman oldum mən o xanıma, 

Şerlər də qoşdum gül camalına. 

Dedim, əlac eylə xəstə canıma, 

Xəstə canım sənin aşiqin olsun. 

 

İndi o xanıma qovuşmaq üçün, 

Şəklini köksümə mən bükmək üçün, 
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Nurlu nəfəsindən mən udmaq üçün, 

Dedim qoy xanım da şahidim olsun. 

 

Zərifə, şerini elə yazım ki, 

Bu dünya aləmi aşiqin olsun. 

Yolunda heyranın özüm olum ki, 

Bəlkə bu məhəbbət layiqin olsun. 

 

Başına qoyardım qızıldan tacı, 

Sənsən Həbibənin hər ehtiyacı. 

Nə zaman xəstəyəm, dəhanım acı. 

Mənim xəstə canım aşiqin olsun. 

 

İSTƏYİRƏM 

 

Bu dünyadan heç nə istəmirəm mən, 

Könlümü ovudan dil istəyirəm. 

Zərifə könlünün səxavətindən, 

O şirin dilindən söz istəyirəm! 

 

Mən onu görəndən mail olmuşam, 

Vallah, onun üçün sail olmuşam. 

Gözdəki qüvvəyə qail olmuşam, 

Mehriban baxışdan göz istəyirəm! 

 

Hər şerin, qəzəlin qafiyəsi var, 

Sənin sənətinin möcüzəsi var. 

Zərifə, əlinin öz şəfası var, 

Şəfalı əllərdən əl istəmişəm! 

 

Mən heç doymamışam gül, büsatından, 

Mənə ilham verən iftixarından. 

Zərifə, el qızı kainatından,  

Elindən yağını yox istəmişəm! 

 

Odlar diyarıdır sənin diyarın, 

İstərəm od alım, var ixtiyarım. 

Atəşə həsrəti qalmasın yarın, 

Könlümdə sönməyən köz istəyirəm! 

 

Sənət meydanında yollar keçmisən, 

Çox yerlər dolanıb, sellər keçmisən. 

Ömür dolayların sərbəst keçmisən, 

Dolanıb gəzməyə yer istəyirəm! 

 

Sən gedən yerlərin öz səfası var, 

O yerin həm zövqü, həm cəfası var. 

Zərifə, sinəndə Vətən dərdi var, 

O dərdi sinəndən yox istəyirəm! 

 

Nə ola qəlbim də gülə hər zaman, 

Ürəyimin odun apara kaman. 

Çəməndə bülbülü mən gözləyirəm, 

O yaşıl çəməndən gül istəyirəm! 
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Tanrım mənə ilham verdi dünyada, 

Bundan başqa heç nə düşmədi yada. 

Qəmim bu dünyada ruzim olsa da, 

Dərdimi çəkməyə il istəyirəm! 

 

Sevdin sən Vətəni, sevən ürəksən, 

Loğman yaranmısan, bizə gərəksən. 

Zərifə, seçmərəm səni Mələkdən, 

Bir Mələk baxışlı göz istəyirəm! 

 

Mavi səmalardan enən Mələksən, 

Əsir Kəlbəcərin dağında bitdin. 

Allahın verdiyin sən ayan etdin, 

Həmin o dağlardan gül istəyirəm! 

 

Ürəkdən inanır səni görənlər, 

Dərdini götürüb, yanına gələr. 

İmkansız adamlar bir çarə dilər, 

Dərdimə şəfalı əl istəyirəm! 

 

O gülər üzünü görəndən bəri, 

Gecələr yuxuda görürəm səni. 

Ürəyim çırpınıb qovlayar qəmi, 

Arzuma çatmağa gün istəyirəm! 

 

Elin mərd qızı tək dillərdə qaldın, 

Kəlbəcər dağında güllərdə qaldın. 

Özün bir müqəddəs xanımlıq aldın, 

O yerdən, o eldən gül istəyirəm! 

 

 

Gözəl Kəlbəcərin yağı əlində, 

Qüssəyə qərq olub Cıdır düzün də. 

Gülləri oxşayan tuti dilində, 

Şikəstə ağlayan dil istəyirəm! 

 

Bəlkə unudublar el havasını, 

Bağçada bülbülün xoş nəvasını. 

Bu əsir yurdumun tutun yasını, 

Vətəndən yağını yox istəyirəm! 

 

Əsərdi o bağda Samur yelləri, 

Qopardı, apardı qönçə gülləri. 

Yağılar tapdağı olan elləri, 

Samur yellərindən gül istəyirəm! 

 

Gör nələr söyləyir kamanın səsi, 

Həbibə səsləyir qəm təranəsi. 

Zərifə, çağlayır kamanın səsi, 

O kaman səsindən tel istəyirəm! 

 

TƏBİBSƏN, ZƏRİFƏ 
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Heyran oldum səni o yaradana, 

Yaradıb yaradan bir təbib səni. 

Bədnəzərdən sənə dəyməsin xəta, 

Qoy Allah saxlasın bəladan səni. 

 

Nəqərat: 

Təmənnasız bir təbibsən, Zərifə, 

Həkimlərdən şəfalısan, Zərifə. 

 

Bilməm Günəş deyim, yoxsa Ay sənə, 

Bu fani dünyada yoxdur tay sənə. 

Deyirəm təbibsən, çarə et mənə, 

Əziz tutaq həkimlərdən biz səni. 

 

Təmənnasız bir təbibsən, Zərifə, 

Həkimlərdən şəfalısan, Zərifə. 

 

Camalın oxşatdım qərib xanıma, 

Gözümdə dönmüsən Günəşli nura. 

Ölürəm, sən əl çək mənim canıma, 

Bükərəm köksümə əbədi səni. 

 

Təmənnasız bir təbibsən, Zərifə, 

Həkimlərdən şəfalısan, Zərifə. 

 

Hərdən insaf et, Həbibəni güldür, 

Gözümün yaşını, amandır, sildir. 

Ya mənə çarə et, ya da ki, öldür, 

Unutmaram xeyir-duamda səni. 

 

Təmənnasız bir təbibsən, Zərifə, 

Həkimlərdən şəfalısan, Zərifə. 

 

Azərbaycan xalqının nadir övladı, bilici qızı, üç metr məsafədən insanın fizioloci quruluşunu, daxili 

orqanlarını, oradakı xəstəlikləri, çatmamazlıqları möcüzəli gözləri ilə görən, dünyada «Rentgen-qadın» adı 

ilə məşhur olan, müqəddəslərimizi müqəddəs saxlayan, səfalı Kəlbəcərdə  şəfa badəsini içən Məşədi Zərifə 

xanıma — xeyirxah insana HƏSƏN MİRZƏdən kiçik xatirə… 

 

XƏBƏR AL, DEYİM 

 

Ərəb atlar qoç igidə meydandı, 

Məhəmməd sərindən tökülən qandı. 

Birinci imamım Şahı-Mərdandı, 

İkincisin məndən xəbər al, deyim. 

 

Atını minəndə yel kimi əsən, 

Əməlinə hamı deyibdi əhsən. 

İkinci imamım ya İmam Həsən, 

Üçüncüsün məndən xəbər al, deyim. 

 

Kərbəla dəştində qaldı Hüseynim, 

Oxudum Quranı, açıldı zehnim. 

Üçüncü imamım İmam Hüseynim, 

Dördüncüsün məndən xəbər al, deyim. 
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Bahar olcaq dağlar geyər abidin, 

Din içində bəsləmişik hamı din. 

Dördüncü imamım Zeynalabidin, 

Beşincisin məndən xəbər al, deyim. 

 

Gedirdim qarşıma çıxdı bir hadiq, 

Bizə kömək olsun yaradan xaliq. 

Beşinci imamım Cəfəri Sadiq, 

Altıncısın məndən xəbər al, deyim. 

 

 

Məclisə girəndə ağır ol,ağır, 

Müşgülə düşəndə mövlanı çağır, 

Altıncı imamım Məhəmməd Bağır, 

Yedincisin məndən xəbər al, deyim. 

 

Allahın bir adı Əzimdir, Əzim, 

Qələm-dəftər gətir mən onu yazım. 

Yeddinci imamım Museyi-Kazım, 

Səkkizincisin məndən xəbər al, deyim. 

 

Tutginən orucun qalmasın qəza, 

Məşhər günü sənə verərlər cəza. 

Səkkizinci imamım Qərib İmam Rza, 

Doqquzuncusun məndən xəbər al, deyim. 

 

Behişt şərbətinə onlardır saqi,  

Mömin görən işlər qalmayıb baqi. 

Doqquzuncu imamım Məhəmməd Taqi, 

Onuncusun məndən xəbər al, deyim. 

 

Hamını yandırır Kərbəla dağı, 

Onların yeridir Cənnətin bağı. 

Onuncu imamım Əliyyən Nağı, 

On birincisin məndən xəbər al, deyim. 

 

Onlardır Allahın əlvan gülləri, 

Behişt körpüsünün gövhəri, zəri. 

On birinci imamım Həsən Əsgəri, 

On ikincisin məndən xəbər al, deyim. 

 

Ömür bostanını tutmasın duman, 

Hamıya kömək ol, qadiri sübhan. 

On ikinci imamım Sahibi Zaman, 

İbrahiməm, bundan yaxşı nə deyim. 

 

18.06.2001-ci il 

Bu şeri Zərifə xanım oxutdurdu və diqqətlə qulaq asdı. Sonra isə aramla,özünəməxsus xanımyanalıqla 

dedi: «Mənim Həsən Mirzə qardaşıma çox böyük hörmətim var. Bu, tərtəmiz Allah adamıdır. O, hərtərəfli, 

yaradıcı bir insandır. Elə ona görə də yazdığı şerin hər bir misrası adamı düşünməyə vadar edir. Mənim 

Həsən Mirzə qardaşım şəxsiyyətdir». 

Gülşən ƏLİYEVA 
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ZƏRİFƏ XANIMA… 

 

Adınız Zərifə, özünüz nəcib, 

Xeyirxah işlərdir sizin peşəniz. 

O uca Allahım, o uca Tanrım, 

Sizi şəfa üçün bizə göndərib. 

 

Sizi görən zaman rahat olublar, 

O nurlu gözlərdən şəfa alıblar. 

Sizə qulaq asıb, sizi dinləyib, 

Sizin sözünüzə əməl ediblər. 

 

Mən də sizə gəldim dərdin əlindən, 

Bu dərd günü-gündən əridir məni. 

Əlac olmasa da heyfsilənmədim, 

O xoş simanızdan təsəlli aldım. 

 

Sizi tanıyanı çox şad olmuşam, 

Sizə inanmışam, vurğun olmuşam. 

Allahım qoy sizi min budaq etsin, 

Ömrünüz daima bəxtiyar olsun! 

 

28.12.2001-ci il 

 

            Südabə ŞÜKÜR, 

 Curnalist, «Qızıl qələm» 

    mükafatı laureatı 

 

 

ƏSİR YURDUN MƏLƏK QIZI ZƏRİFƏ 

 

Aləmə səs saldı gülü, çiçəyi, 

Dərdlərə dərmandı hər bir ləçəyi. 

Torpaq bərəkətli, suyu tərtəmiz, 

Daim halal olub duzu-çörəyi! 

 

Ucalıb Şahdağdan Dəlidağadək, 

Tərtərin büllurtək suyun içibdi. 

Qartallar uçurub zirvələrindən, 

Bacım bu müqəddəs yurddan keçibdi! 

 

Mən ellər dayağı deyirəm ona, 

Millətin dərdinə dərman olubdu. 

Xalqın yaddaşında Allah vergili, 

Seyid yadigarı kimi qalıbdı! 

 

Bacım, çox sirlidir şəfalı əlin, 

Hamıya can verən şirin əməlin. 

Xəstəyə qayğılı, millətə məlhəm, 

Yaradan pay verib səni, Zərifəm! 

 

Torpağı Kəlbəcər, yurdu əsirdi, 

Gözü də, əli də xalqa səbirdi. 

Bacım həsrət qalıb öz torpağına, 
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Bu gün gendən baxır doğma yurduna! 

 

Mənim zərif bacım, Zərifə bacım, 

Kəlbəcər yurdunda bir qeyrət tacım. 

Bu ömür möhnəti sayına düşüb, 

Çox ağır bir zəhmət payına düşüb! 

 

Torpağı itirmək, yurdu itirmək, 

Bilirəm dəhşətdi, yaman acıdı. 

Bu gün bu torpaqda bilin hamıya, 

Zərifə anadı, doğma bacıdı! 

 

Şəfa mələyidir ikinci adın, 

İntizar baxışın ora boylanır. 

Bir müqəddəs ocaq, müqəddəs torpaq, 

Doğma balasını bu gün haylayır! 

 

Seyidlərin doğma ocağına sən, 

Bu gün gendən baxıb gözün dolmasın. 

O gözdə Allahın şəfası vardır, 

Bu millət şəfalı əlsiz qalmasın! 

 

Səsin məlahətli,zərifsən özün, 

Xəstəyə dərmandı, məlhəmdi gözün. 

Qapına imdada gələnlərə də, 

Ümiddən pay verib söhbətin, sözün! 

 

Körpə uşaqlara ana olmusan, 

Yaşlı adamlara dayaq, Zərifə. 

Qaranlıq ünvana işıq salmısan, 

Gecəli-gündüzlü oyaq,Zərifə! 

 

Bir arzu içimi göynədir bu gün, 

Əsir torpağımız tez azad ola. 

Kəlbəcər yurdunda, müqəddəs yerdə, 

Şəfa Mələyinə heykəl ucala! 

 

Leyla xanım 

 

BİR DÜNYA BAĞIŞLADIN 

 

Zərifə xanımın İlahi vergisinə  

                                        və şəxsiyyətinə  olan sonsuz his- 

   simi şerlə bildirdim 

 

Yenə bu axşamçağı qəmliyəm, kədərliyəm, 

Taleyin yazısıdır, mən belə qədərliyəm. 

Ağlamaq istəyirəm, sevincimdən dəliyəm, 

Bir olan dünyama sən,bir dünya bağışladın! 

 

Qollarımı gərərək uçmaq istəyirəm mən, 

Bu qoca dünyamızı qucmaq istəyirəm mən. 

Dərdimi yumaq kimi açmaq istəyirəm mən, 

Bir olan dünyama sən,bir dünya bağışladın! 
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Qartal uçan zirvəli dağların vüqarını, 

Təmiz, pak maya olan baldan şirin barını, 

Könlümün həsrətini, ruhumun nübarını, 

Bir olan dünyama sən,bir dünya bağışladın! 

 

Avqust, 2001-ci il 

 

Azadə Nəriman qızı 
 

ÜRƏK SÖZLƏRİM… 

 

Mənim qaraciyərim, öd kisəm və mədə-bağırsağım xəstə idi. Uzun illər əziyyət çəkmişəm. Zərifə xanımın 

əllərinin şəfasına, gözlərinin nuruna ömrüm boyu minnətdaram. Onun qeyri-adi möcüzəsi məni bu şeri 

yazmağa vadar etdi. 

 

ZƏRİFƏNİN MÖCÜZƏSİ 

 

Möcüzədir ay aman, 

Möcüzə dərdə dərman. 

Zərifənin nurundan  

Sağaldı çoxlu adam. 

Şəfalıdır əlləri, 

Möcüzədir aləmi. 

Ovsunlayıb xəstəni, 

Geri aldı dərdini. 

Möcüzədir ay aman, 

Şəkk etmə sən, bu insan 

Ümid inamın olsun, 

Canına şəfa dolsun. 

Möcüzədir ay aman, 

Xəstə getdim yanına. 

O, nurlu gözlərilə 

Şəfa verdi canıma. 

Sapsağlam olmuşam mən, 

Dərdləri atmışam mən. 

O şəfa pərisini, 

Qəlbimə salmışam mən. 

Möcüzədir ay aman, 

Möcüzədir bu insan. 

Gedin özünüz görün, 

Həm şəfa tap, həm inan! 

 

Bakı şəhəri, Dilarə Əliyeva küç., 

ev 4, mənzil 5.  

Əliyeva Şirvan Hacı qızı  

 

ZƏRİFƏ XANIMA 

 

Tanrıdan bir həkim gəlmiş dünyaya, 

Onu bəxş etmişdir Azərbaycana. 

Zəif vücudların, dərdli canların, 

Dərmanı Zərifə xanımdır ancaq! 
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Onun varlığında var bir şəfaət, 

Rəbbim istəyənə o olsun qismət. 

Əllərin çəkəndə can olur rahət, 

Dəvasız, dərmansız Zərifə xanım, 

Xalqına şəfadı Zərifə xanım! 

 

İnanan heç zaman naümid getməz, 

Onun şəfasından əlin götürməz. 

O nurlu baxışı heç vaxt yorulmaz, 

Şəfa ocağıdı Zərifə xanım, 

Müqəddəs varlıqdı Zərifə xanım! 

 

25.06.2000-ci il 

 

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,  

müəllimə 

Elnur MUSAZADƏ 
 

ÜRƏYİMİN SƏDASI 

 

Zərifə xanıma ithaf edirəm 

 

Tanrının rəhmi gəldi verərək Səni, 

Ömrünü həsr etdin xalqa, millətə. 

Həyatda görmədim Sənə bənzəyən, 

Nə gözəl yaratmış Səni Yaradan!.. 

Məni ocağında qəbul etdin Sən, 

Şəfalı əlini sürtdün mənə Sən. 

Neçə-neçə möhtaca  sağlıq verdin Sən, 

Unutmaram Səni ölsəm belə mən. 

Yanan ürəyimə çilədin suyu, 

Ölən ruhumu da qaytardın geri, 

Uca Allahıma dualar etdin, 

Canıma can verdin — yaşatdın məni. 

Bahara dönürəm Səni görəndə, 

Allah çox görməsin bu günü mənə, 

Nə qədər desəm də az olar yenə, 

Halaldır dünyanın varlığı Sənə. 

Aləm durduqca durasan Səni! 

Misgin babanın ruhu qorusun Səni! 

Müqəddəs bir nəslin parlaq tacısan, 

Əbədi yaşarsan yaddaşlarda Sən!… 

 

03.09.2002 

 

Şükür YUSİFOV 

 

DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ZƏRİFƏ XANIMA 

 

Hansı insana bənzədim Sizi? 

Bütün insanların insanısınız. 

Hansı həkimə bənzədim Sizi? 

Bütün həkimlərin həkimisiniz. 

Hansı loğmana bənzədim Sizi? 
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Bütün loğmanların loğmanısınız! 

 

Zaman millətə yetirib xilaskar, 

Əhatə nur saçır bu ruhi-ruzigar. 

Rəbbim xilqətinə veribdi qərar, 

İşıqlı gələcəyinə şükür, Zərifə xanım! 

Fələk verən qədərinə şükür, Zərifə xanım! 

Əməlinə-möcüzənə şükür, Zərifə xanım! 

 

Xalqına verdiyin əməyinə şükür, 

Aləmdə yaratdığın ümidə şükür. 

Namusuna, qeyrətinə min-min şükür, 

İldırım şüalı zehninə şükür. 

Mənə,xalqına verdiyin inama şükür! 

 

Sizin zəhmətinizlə cismimə qüvvə gəlir, 

İnsan övladı xəstəlikləri gözüylə görür. 

Zərifə xanıma ömrüm boyu minnətdaram, 

Əlləri ilə məlhəm çəkir, sağalır yaram! 

 

Min-min insanlara şəfa verir, 

İlahi kimi necə yaradır,özü bilir. 

Nələr çəkməyib mənim bəlalı başım, 

Necə də sevinməyim, 64-ə çatıb yaşım! 

Əlləri ilə sığal çəkir bədənimə, 

Tanrı, yaratdığına şükür, dayaqdır mənə! 

 

Atama minnətdaram,həm də anama, 

Rəbbim, nə gözəl insan yaratmısan?! 

Adın Zərifə,özün inci,zərmisən? 

Müqəddəs ocaqdan bəhrələnmisən! 

 

Günəşli gündüzdür, aylı axşamdır, 

Xalqın tale ulduzudur bu xanım. 

Göy gözlü Göygöldür,  mavi Xəzərdir, 

Məğrur bir Kəpəzdir Zərifə xanım! 

 

Sehirli çəməndir, güllü yamac, 

Yoxsula köməkdir, xəstəyə əlac. 

Qayğısız ucalan barlı bir ağac, 

Bahar nəfəslidir Zərifə xanım! 

 

Xəstələr üçün böyük dayaqdır, 

Millətini sevən ulu Loğmandır. 

Xalqına sevinc bəxş edən möcüzədir, 

Hamı üçün müqəddəsdir Zərifə xanım! 

 

Sirlər dünyasına açılmışdır yolu, 

Xəstələr üçün gözü nur, dayaqdır qolu. 

Ecazkar barmaqları şəfa ilə dolu, 

Müqəddəs bir varlıqdır Zərifə xanım! 

 

 

20.05.2000. 
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Bakı şəhəri 

 

Ağazadə DEMANLI 

 

HƏKİM 

 

Şəfalı əlinə ehtiyacım var, 

Sağalmıram, eylə çarə, ay həkim. 

Cəsədimdə neçə yerdə yaram var, 

Məlhəmini özün ara, ay həkim. 

Biz borcluyuq İmam Əli Xətdinə, 

Qolsuz Abbasinin uca cəddinə. 

And verirəm sənə ölməz cəddinə, 

Məni qoyma gəlim zara, ay həkim. 

Söhbəti möcüzə, isməti pərdə, 

Hikməti beynində, sevdası sərdə, 

Ey imam balası, düşmüşük dərdə, 

Qoyma bizi naşı yara, ay həkim. 

Var-dövlətim kağız, bir də ki, qələm, 

Müqəddəsdir Quran, Əhli-beyt, ələm. 

Razı olsan şəfa üçün mən gələm, 

Demanlıyam günüm qara, ay həkim. 

 

 

 

 

 

XANIM 

 

Nəsil  şəcərəsi  Museyi-Kazım (s) 

olan həkim bacımız Zərifə xanıma 

ithaf edirəm 

 

Ali Mühəmmədə sənin cəddinə, 

Gəlibdir Quranın ayəsi, Xanım. 

Bilirəm əliniz çox şəfalıdır, 

Nurdandır eşqinin mayası, Xanım! 

 

Babanız Əlidir, Fateyi Xeybər, 

Nənən Fatimədir müqəddəs dilbər. 

Həsəni Müctəba dilimdə əzbər, 

Olsun üstünüzdə  sayəsi, Xanım! 

 

Peyğəmbər əsabı,Salman, Abazər, 

Hanı Hüseyn kimi məzluma rəhbər?! 

Kərbəla çölünə oldu səfərbər, 

Oradır könlümün naləsi, Xanım! 

 

Dünyanın qayəsi beş üsuli-din, 

Əmri vacibdir, ondur Firidun. 

Bimardır, səccatdır,Zeynal Abu-din, 

Ondadır dərdimin çarəsi, Xanım! 

 

Müşkülə düşəndə dərd olur ağır, 



 141 

«Babil Havayicdir» Abbası çağır. 

Ya İmami Cəfər, Mühəmməd Bağır, 

Onlardı gözümün qarası, Xanım! 

 

Məkanı Cənnətdir, dünyası zindan, 

İnşallah, bizləri qoruyar oddan. 

Əziz balasını qurtarar dardan, 

Museyi-Kazımın nəvəsi, Xanım! 

 

 

Didərgin ağamız İmami Rza, 

Məhəmmədi indi də döndərib yaza. 

Zamin özü olsun əhli namaza, 

Siz də, şəfa verən balası, Xanım! 

 

Versin mətləbini Mühəmməd Tağı, 

Ol Həsən Əsgəri, Əliyyən Nağı. 

Məkanınız olsun Cənnətin bağı, 

Bax, budur şairin xülyası, Xanım! 

 

İmamı Zamandır başımda tacım, 

Müqəddəs əlindən var ehtiyacım. 

Demanlı istəyir, şəfalı bacım, 

Olasan millətin anası, Xanım! 

 

 

 

 
 
 

 

 


