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Terane Abdullayeva 
“Zarife hanım’ın torunları” 
 
       "Zarife Hanım'ın Torunları" kitabı, zamanımızın bir mucizesi olarak 

ünlenen Zarife Yakub kızı Mayilova'nın tıbbi faaliyetlerine adanmıştır. 

        Kitap, olağanüstü yeteneklere sahip insanın anatomisini, fizyolojisini 

ve psikolojisini bilen hayırsever Zarife Mayilova'ya ithaf edilmiştir. İlâhi 

yeteneğin mucizesinden, yaşam biçiminden ve gelişim faaliyetlerinden 

bahseden kitap, Zarife Hanım'ın tedavisi sonucu anne olan kadınların 

yürekten sözlerine yer veriyor. Kitap, fenomen fenomen kadın Zarife 

Mayilova'nın faaliyetleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapacak uzmanlara 

ve geniş bir okuyucu kitlesine yöneliktir. 

                                                     Terane Abdullayeva, 2021 
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                                                Önsöz 
     "Göklerde ve yerde insanların yüz çevirdiği nice ayetler vardır." (Kur'an, 

Yusuf Suresi, 105) 

     Güçlü Yaratıcı'nın yarattığı insan, üçüncü binyıla bilimin çeşitli 

alanlarında büyük başarılarla girer. Ancak insan kendine ve etrafındaki 

hayata dikkatle bakarsa, Allah'ın kendisine gönderdiği mucizeleri görecek 

ve onun özünü anlayacaktır. 

     Karşılaştığımız sayısız mucize, Her Şeye Gücü Yeten'in büyük kutsal 

gizeminin küçücük parçacıklarıdır. Yarattığı insanı seven Allah, insanları 

karşılaştıkları musibetlerden ve zorluklardan kurtarmak için her zaman 

çeşitli vesileler verir, çaresiz ve aciz insanlara kurtuluş yolunu gösterir ve 

insanları umutlarına kavuşturur. Güçlü Yaratıcı, insanları felaketlerden 

kurtarmak için zaman zaman yeryüzüne peygamberler ve mucizevi insanlar 

göndermiştir. 

     Allah böyle mucizevi insanlara kendi gücünden bir pay vermiş, onlara 

mucizevi yetenekler bahşetmiş ve onları acılara deva olarak insanlığa 

göndermiştir. 

     Yüce Yaradan, insanları hastalıklardan kurtarmak için halktan gelen 

doktorlar vasıtasıyla her belaya ilaç göndermiştir. Allah'ın Azerbaycan'a bir 

hediyesi olan "röntgen kadını" olarak bilinen Zarife Mayilova Hanım, şifalı 

ellerin ve parlayan gözlerin, insanların sağlığını koruyan ve onların 

sorunlarını çözen sahibidir. 

     Hastaların talepleri de dikkate alınarak, Zarife Mayilova hakkında 

periyodik olarak medyada çok sayıda makale ve makale yayınlanmıştır. 

Bütün bunlar gerçek gerçeklere dayanmaktadır. Bunlar arasında yüzlerce 

bilim adamı ve öğretmen, doktor, şair ve basitten ünlü kişilere kadar 

uzanan diğerleri var. Mucizevi şifacının sahibi Zarife Mayilova'ya dönerek 

sağlığına kavuşan binlerce insanın yürekten sözleri, iyi dilekleri ve minnet 

duyguları bitmiyor. 
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     İlginçtir ki, bilim ve teknolojinin bu kadar yüksek bir gelişme düzeyinde, 

Zarife Mayilova'nın olağandışılığının özünü, şifalı ellerini, gözlerinin insanın 

derinliklerine nüfuz eden X-ışını yeteneğinin özünü ortaya çıkarmak henüz 

bilimsel olarak mümkün değildir. gövde. İnsanın olağanüstü yeteneklerini 

inceleyen dünyaca ünlü Amerikalı bilim adamlarının Zarife Mayilova'nın 

ilahi yeteneğini teyit ederek ona "röntgen kadını" ve "yüzyılın mucizesi" 

demeleri tesadüf değil. 

     Zarife Mayilova'nın bu olağanüstü yeteneği, Amerika Birleşik Devletleri, 

Almanya, Türkiye, Romanya, Rusya, Hollanda, Irak, İran ve diğer 

ülkelerden tanınmış uzmanlar tarafından analiz edildi. Bütün bu ülkelerden 

bilim adamları, Zarife Mayilova'nın ilahi yeteneğine olan hayranlığını dile 

getirdiler. 

     Tüm bu bilimsel araştırmalar sonucunda Zarife Mayilova'ya birçok 

dünya bilimsel araştırma merkezi tarafından verilen resmi sertifikalar ve 

fahri diplomalardır. 

     Bu gerçekler göz önüne alındığında derin bir pişmanlık duymamak 

mümkün değil. Dünyanın önde gelen ülkeleri, yurtdışında resmi tıp 

merkezleri tahsis ederek ve buna çok para harcayarak Zarife Mayilova'yı 

ülkelerindeki insanları tedavi etmeye davet ediyor. Ülkemizde Zarife 

Mayilova hala değersizdir. Ancak, onu davet eden herhangi bir devlet, onun 

için bu koşulları yaratmaya hazırdır. Ne yazık ki, zamanında sahip 

olduğumuz değerli çocuklarımızın kıymetini çoğu zaman bilemeyiz. Zarife 

Mayilova, Azerbaycan halkının ilahi bir milli hazinesidir! Bu nedenle Milli 

servetimiz gibi Zarife Mayilova da zamanında değerlendirilmelidir. Şehitleri, 

yerinden edilmiş aileleri, yetimhaneleri, askerleri seven, yardım etmeyi 

seven bir hayırsever olan Zarife Mayilova, en azından devlet tarafından 

geleneksel olmayan bir tedavi merkezi kurabilirdi. Ancak tıp dünyasında 

tanınmayan Çin, Kore, Hindistan ve diğer ülkelerden "doktorlar" ülkemizde 

geleneksel olmayan tıbbi tedavi ile uğraşmaktadır. 



 
 

6 
 

     Millet olarak başımıza gelen birçok trajedinin sebeplerinden biri de milli 

değerlerimizi doğru dürüst değerlendirememiş olmamızdır. İnsanlık tarihi 

her zaman gerçek insanlara, vatanın değerli evlatlarına gerçek değeri 

vermiştir ve verecektir. Bu bedelin gerçek kanıtı, güzel bir insan, 

vatansever bir Azeri kadını olan Zarife Mayilova'ya binlerce insanın saygısı 

ve büyük sevgisidir. Bu sevgi ve saygı hiçbir şekilde sağlanamaz! 

      Kelimenin tam anlamıyla bir Zümrüt kuşu gibi olan Zarife Mayilova, 

emek ve becerilerini Azerbaycan halkının sağlığı için sabır ve azimle 

harcıyor, binlerce insanı neşelendiriyor. Zarife Mayilova gibi insanlar, 

halkımız için gerçek bir gurur ve ulusal gurur kaynağıdır! 
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Yazardan 
 

     Tanrı, yarattığı insanları her zaman sever ve önemser. Yaratıcımız 

bazen insanlara olağanüstü yetenekler bahşetmiştir. İnsanoğlunun 

yaratıldığı andan itibaren insanlar dünyaya gelmiş ve olağanüstü güçlere 

sahip insanlara "Allah hüner vermiş" derler. Böyle insanlar, yüksek ahlak, 

Allah sevgisi ve kalplerindeki saflık ile ayırt edilirler. 

     Millet olarak Yüce Yaratıcı bize zaman zaman insanlarımızı 

sıkıntılardan, çaresizliklerden ve hastalıklardan kurtarabilecek ilahi 

şahsiyetler bahşetmiştir. Mucizeler göstermek, millete ve millete faydalı 

işler yapmak, kendi üzerinde iz bırakmak, insanların her zaman saygı 

duyacağı bir isim vermek iyi bir ameldir. Bu tür hayırsever insanlar, her 

zaman kutsal ışığın ışınlarında, kutsal eylemlere doğru ilerlerler. 

     Bugün oluşturduğumuz kitap, güzel bir insan, sevecen, erdemli, sade, 

alçakgönüllü, samimi bir Azeri hanımı hakkındadır. 

     Zarife Mayilova Hanım ile bundan yaklaşık 15 yıl önce, 2001 yılında 

tanıştık. Bu çok değerli insan, birçokları gibi bizim de ailemize şifa oldu. 1-2 

seans ile defalarca beni, eşimi ve çocuklarımı kaçınılmaz ciddi ameliyattan 

kurtardı. Zarife Mayilova'nın ışıl ışıl gözleri ve şifalı elleri sayesinde 

ailemizin sakin yaşantısına yeniden kavuştuk ve sevindik. Zarife 

Mayilova'ya şükranlarımızı defalarca ilettik. 

     İlahi gücüne rağmen sade, alçakgönüllü, samimi, iffetli ve erdemli 

gerçek bir Azerbaycan kadınının örneği olan Zarife Mayilova hakkında 

böyle bir kitap yazmış olmaktan gurur duyuyoruz! 

     Uzun yıllar Zarife Mayilova'yı görmeye gittiğimizde genellikle genç, orta 

yaşlı kadınlarla tanışırdık. Kadınların yüzündeki hüznü, çaresizliği, 

umutsuzluğu görünce bu kadınlarla konuşmaya dayanamadım. Bu 

kadınların hüzünlü hikayelerine, gözyaşlarına, sessiz çığlıklarına tanık 

olurken yüreğim parçalandı. Bu hanımların hayatları farklıydı. Birinin karısı 
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onu destekledi. Birinin karısı onun acısına kayıtsız kaldı ve onu hor gördü. 

Bazıları kocalarının evinde kendilerini suçlu hissettiler ve kayınvalidelerinin, 

kayınpederlerinin ve baldızlarının onları azarladığını duydular. Kaderler 

farklıydı ama acılar aynıydı: Çocuk sahibi olamamak... 

     Bir kadın, iki çocuk annesi olarak, belki de bu acıları yaşamadığım için 

bu güzel kadınlarla birlikte içimden acı çektim. Bu acı neydi? Her genç kızın 

aziz bir hayali vardır: yerel geleneğe göre evlenmek. Beyaz bir güvercini 

andıran beyaz bir gelinlikle sevdiğimiz kişinin evine geçelim, mutlu olun ve 

bir çocuğumuz olsun! Sevgili, sıcak bir aile ocağı inşa et. Ne yazık ki 

tanıdığım kadınlar tek anne olamamakla birleştiler, ama bir kadın için büyük 

bir acı. 

     Bu kadınlar arasında 5 yıl, 7 yıl, hatta 17 yıldır çocuk özlemi çeken 

kadınlar da vardı. Yıllarca sağlık kuruluşlarında büyük meblağlar harcayan, 

ancak tedavi olamayan, çaresizlik içindeki kadınların üzgün yüzlerini 

görmek ne kadar zordu. Hayat hikayeleri hüzünlüydü, hatta birkaç kez 

hamile kalıp zor bir hamilelikten sonra çocuklarını kaybeden gelinler bile 

vardı. 

     Özlemle, sevinçle, sabırsızlıkla bir çocuğu beklemek, ona hevesle giysi, 

oyuncak almak ve sonra... Küçükken bir çocuğu kaybetmek ne zormuş! Bir 

çocuğunu kaybetmek, kaç yaşında olursa olsun, bir annenin yaşayabileceği 

en büyük acıdır. 

     Artık son umutları, kurtuluş kapısı Zarife Hanım'dı! Bekleme odasında 

oturan kadınları izledim. İnşallah bazı tanıdıkları Zarife Hanım ile uzun yıllar 

tedavi gördükten sonra bir çocukları olduğunu birbirlerine anlatmışlar, 

teselli bulmuşlar ve teselli bulmuşlardır. Zarife Hanım'ın resepsiyonuna 

girdim ve sevinç gözyaşlarıyla çıkan birkaç kadın gördüm. Zarife Hanım ile 

bu konuyu konuştuğumda bana annelerden teşekkür ve sevinç mektupları 

verdi. 

      Tanıştığımız bu 15 yılda Zarife Hanım'ın kanserin erken evrelerinden 

başlayarak çeşitli hastalıkları tamamen iyileştirdiğine tanık oldum. Ancak bir 
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insanı tedavi ederken Zarife Mayilova Allah'ın yardımıyla ona hayat verir. 

Bir kadına anne olma fırsatı verildiğinde, hayatını, çocuklarını, aile 

mutluluğunu verir. 

     Peygamberimiz “Cennet annelerin ayakları altındadır” demiştir. İlâhi 

maharetli Zarife Mayilova, Azerbaycan kadınlarına öyle kutsal bir zirve 

veriyor ki! 

     Zarife Mayilova'nın ilahi maharetiyle dünyaya gelen yüzlerce bebeğin 

küçük bir parçasının resmini resepsiyonuna giden herkes görebilir. Ne 

mutlu bir annenin, mutlu bir ailenin resmi! 

      Zarife hanım yetenekli ve çalışkandır. İlâhi kabiliyetini kimseden 

esirgemez. O, doğası gereği iyiliksever bir insandır. Çalışkanlığı ve 

insanlığı nedeniyle insanlığın en yüksek zirvesinde duruyor. 

     Görüşmelerimizden birinde Zarife Mayilova bize Almanya'da kalma ve 

çalışma davetini gösterdi. Kendisine bu teklifin iyi olduğunu söylediğimizde, 

“Bana gelenlerin çoğu engelli. ben onların son umuduyum, onları 

bırakamam. Tanrı bana bu gücü onlar için verdi. Çünkü vatanımı kendimi 

sevdiğim kadar seviyorum. Nereye gidersem gideyim, memleketime 

döneceğim. Vatansız kalırsam ölürüm! ” dedi. 

      Güçlü Yaratıcımız Zarife Mayilova'yı milyonlarca insana bir mutluluk 

mucizesi olarak bahşetmiştir. Zarife Hanım, milletimiz için saf bir zirve, milli 

bir gurur duygusudur! 

      Sevgili okurlar, kitabımıza neden "Zarife Hanım'ın Torunları" dediğimizi 

belki anlamışsınızdır. Yıllardır çocuk hasretinden yanan, acılı yıllardan 

bıkmış güzel, alımlı, iffetli Azerbaycanlı kadınların hüzünlü kaderlerini bu 

kitapta tanıyacak, anneliğin mutluluğunu göreceksiniz. Kitapta her bayanın 

teşekkür mektupları var. 

      Dünyada eşi benzeri olmayan muayene ve tedavi yöntemlerinin sahibi 

Zarife Mayilova'yı bizlere bahşeden Allah'a şükrediyoruz! 
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X-RAY Kadın Zarife Mayilova 
 
     Zarife Mayilova, 19 Aralık 1959'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kelbecer 

bölgesinin Kilse köyünde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren mucizevi, 

gizemli görüşleri, şaşırtıcı davranışları ve sıra dışı davranışlarıyla 

etrafındakiler arasında öne çıkmaya başladı. İlköğrenimini 1966-1969 

yıllarında Kilse köyü ortaokulunda aldı. 

     Onun soyu, İslam'ın kutsal isimlerinden 7. İmam Musayi-Kazım (a.s) ile 

başlar. Bu, ailede tutulan tarihi bir belge olan şecere tarafından doğrulanır. 

     1968'de 9 yaşındayken 12 günlük bir uykuya daldı ve uyandığında 

mucizevi nitelikleri ortaya çıktı. 1989 yılında Hanlar (şimdiki Göygöl) 

bölgesindeki Molla Cemilli köyüne taşındılar. Ocak 1990'da 12 gün 

boyunca tekrar uykuya daldı. 

     Ocak 1993'te Zarife Mayilova 18 günlük bir uykuya daha daldı, bu sefer 

bir insanın iç dünyasını görme yeteneği ile uyandı. Kişinin iç dünyasını 

kendi gözleriyle görebilmesi, kişinin içindeki gizemleri ve mucizeleri 

deneyimleyebilmesi, etrafındakilere ifşa edilir. Röntgen benzeri gözleri olan 

çok sayıda hastayı teşhis ve tedavi etmeye başlar ve sonunda onları doğru 

bir teşhisle tedavi eder. 

     1995'ten beri Zarife Mayilova Bakü'ye taşındı. Yakında Bakü ve tüm 

Azerbaycan onun varlığını öğrenmeye başladı. 

     Zarife Mayilova, olağanüstü yetenekleriyle 50'den fazla hastalığı tedavi 

ediyor ve inceliyor. Rusya, Türkiye, Almanya ve Amerika başta olmak üzere 

birçok ülkeden sertifikaları bulunmaktadır. 
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Beni bir anne olarak 3 kat mutlu eden Zarife Hanım`a  

                  
 

 
     Ben, İmamverdiyeva Güluza, 1996 yılında evlendim. Her genç kadın gibi 

ben de evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyordum. Her zaman 

hayallerimde bebeğini canlandırıyordum. Ancak, evliliğimden sonra birkaç 

yıl çocuğum olmadı. Birçok doktora danıştık ama sonuç alamadık. Hatta 

doktorlar asla anne olmayacağımı söylediler. 

     Bir tanıdığımız Zarife Mayilova'nın resepsiyonuna gitmemizi tavsiye etti. 

Kocam ve ben Zarife Mayilova tarafından karşılandık. Zarife hanım 

çocuğumuz olacağını söyledi. O an hissettiklerimi kelimeler anlatamaz. 

Sanki Zarife Mayilova karanlık dünyamıza ışık tuttu. 3 seans sonra 

30.06.2000 tarihinde kızım dünyaya geldi. Kızımıza Zarife Hanım adını 

verdi. Kızım şu anda 10. sınıfa gidiyor. İki yıl sonra, 11 Kasım 2002'de 

ikinci kızım Masume doğdu. Şu anda yedinci sınıf öğrencisidir. 9 Ekim 

2004'te oğlumun gelişi ailemize daha da mutluluk getirdi. Oğlumuza Ali 

adını verdik. Ali şu anda altıncı sınıfta. 

     Ailem ve ben bugün çok mutluyuz. Bu mutluluk için Zarife Mayilova 

Hanım'a ailem adına her zaman minnettarım. 

Imamverdiyeva Gülüze 

               

Rustamova Zarife 
4 year later  

Rustamova 
Masuma 

2 years later 

Rustamov Ali 
4 years later  
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Bana anneliği veren sevgili hanım

 
 

     Ben, Haşimova Gülare, 1971 yılında Bakü şehrinde doğdum. Adresim 

Bakü'nün Pirallahi yerleşim yeridir. 1996 yılında evlendim. 7 yıldır çocuğum 

olmadı. Hocalara ve doktorlara götürüldüm. Ama hiç bir faydası olmadı. Her 

şeyden bıktım. Artık doktora gitmek istemediğimi söyledim. Kaderde olsa 

da, olmasa da bana bir çocuk vermesi için gece gündüz Allah'a dua ettim, 

Allah'tan ümit kesmedim. Tanrıya şükür, boş ellerimi ona geri vermedi. 

Yalvarışlarımı duydu. Bir gün ablam bana kocasının akrabalarının çocukları 

olmadığını söyledi. Zarife Mayilova isimli bir doktora gittiler. Zarife Mayilova 

onları tedavi etti ve bir çocuğu oldu. Bunu duyduktan sonra ailem ve ben 

onunla gitmeye karar verdik. 10 Şubat 2002'de Zarife Mayilova'yı görmeye 

gittik. Işığı kapattı ve bir süre sonra tekrar açtı. Sorunun eşimde olduğunu 

söyledi. Eşimi 3 gün tedavi etti. İki ay sonra "Gel" dedi. 2 ay sonra tekrar 

bize baktı. Ne zaman hamile kalsam yanına gelmem gerektiğini söyledi. 4 
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ay sonra hamile kaldım ve onun yanına geldim. Bana baktıktan sonra 7 

yıldır beklediğim güzel haberi verdi. Çocuğum doğana kadar onun yanına 

gittim. Her ay beni tedavi etti. Çocuğun doğumundan sonra bile Zarife 

Mayilova'ya geldim. Hala geliyorum bu yüzden çocuğumu doktora hiç 

götürmedim. 

     Zarife'nın anneannesi onu her hastalığında tedavi etti. Zarife 

babaannesini çok seviyor. Oğlum 1 Mart 2003 doğumlu. 

     Bu 12 yıl boyunca Zarife Mayilova'nın evine gelenlerin nasıl iyileştiğini 

ve Allah'a şükrettiğini gördüm. Zarife Mayilova'nın mucizelerini hem 

duydum hem de gördüm. Elleri ve gözleri şifalı bir melek olan Zarife 

Mayilova'yı gördüğüm için şanslı olduğum için Tanrı'ya her zaman 

şükrediyorum. 

     Çocukları çok seviyorum. Bana anne olma fırsatını verdiği için Tanrı'ya 

ne kadar şükretsem, Zarife Mayilova'ya o kadar teşekkür ediyorum ki bu 

yeterli olmayacak! Tanrı Zarife Mayilova'yı korusun! 

      

Haşimova Gülare (Pirallahi yerleşimi)      
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Kızımı iyileştirdiğiniz için teşekkür ederim, Zarife 
Hanım! 

      Şanslıyız ki Zarife Mayilova bize Tanrı tarafından verildi. Şifa veren 

ellerinin önünde eğiliyoruz. Kızım Hacıyeva Turane 3 Ağustos 2014 

tarihinde doğdu. Şu ana kadar herhangi bir problem yaşanmadı. 13 

Kasım'da ekmek yediği yerde sağ bacağı titremeye başladı. Bakü'ye 

getirdik. Cihazın üzerinden geçtik, hiçbir şey çıkmadı. Nörolog tedavi yazdı, 

gergin olduğunu ve geçeceğini söyledi. Ama 1 ay oldu, geçmedi. Zarife 

Mayilova'nın adresini verdiler. onu ona götürdüm. Zarife Mayilova 

Parkinson olduğunu söyledi. Tedavisini üstlensem bile tamamen 

düzeleceğine %100 söz vermiyorum dedi. Allah rızası için tedavi edeceğini 

söyledi. Tanrı'nın büyüklüğü ve Zarife Mayilova'nın şifalı elleri için çok 

teşekkürler. Üç gün içinde, ilerleme olduğunu söyledi. Seansı yaptı. İlçeye 

döndük (Ucar'dayız). On gün sonra akşam kızım geldi ve bacağının 

titremesinin durduğunu söyledi. Sevincimiz sınır tanımıyordu. Sabah açıldı. 

Kurbanımızı kestik. Zarife Mayilova'nın kurbanını alıp kapısını kilitledik. 

Dualarımız ve kurbanlarımız kabul edildi. Zarife Mayilova'nın ocağında 

yapılan tüm fedakarlıklar ve yapılan dualar kabul edilir. Allah tüm hastalara 

şifa versin. Tüm hastaların Zarife Mayilova'ya gelmesini, bir an önce 

iyileşmesini ve şifa bulmasını istiyorum. Hayatım boyunca Zarife  

Mayilova'ya borçluyum. Bir anne olarak beni hayata döndürdü, kızımı 

ailemize geri getirdi. Tanrı Zarife Mayilova'yı korusun. Ailemiz adına 

kendisine sağlık diliyoruz. Kalbim dolu. Yazmakla bitmiyor. Hayatımda 

sizinle tanıştığım için çok mutluyum Zarife Hanım. Hayatımın geri kalanı 

için teşekkür ederim. 

 

               Hacıyeva İlahe (Ucar bölgesi) 
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Size çok minnettarım, Zarife Hanım. 

   
 

      2006 yılında evlendik. 4 yıldır çocuğumuz olmadı. Bu 4 yıl boyunca 

birçok doktora danıştım ve hep çocuk özlemi duydum. İlk iki yıl anne olma 

hayalim hiç bitmedi. Ama sonraki iki yıl umutlarımı kırdı. Kalbim anne olma 

arzusuyla yanıyordu. Bu süre zarfında 4 çocuğum öldü. Hiçbir tedavi bana 

yardımcı olmadı. Daha sonra Zarife Mayilova'ya başvurduk ve ilk seanstan 

sonra hamile kaldım ve Zarife Mayilova'nın 9 ay ilaçsız tedavisi sayesinde 

çocuğum sağ doğdu. Şimdi 5 yaşında bir oğlum ve 3 yaşında bir kızım var. 

      Zarife Mayilova'ya derin şükranlarımı sunuyorum. Zarife Mayilova'ya 

şifalı ellerinde sağlık ve güç diliyorum. Zira Zarife Mayilova 4 yıllık anneliğe 

son verdi. 

         Abasguliyeva Nurane 

 

Abasguliyev Ibrahim 
4 years later 

Abasguliyeva Gulay 
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Ailemize iki çocuk veren şifalı ellerin sahibi.

           
 

      Yıllar geçiyor... Evet onlar çok çabuk geçiyor. Allah unutulmamak için 

yazar ve şair denilen seçkin kullarını yaratır. Yükümüz çok ağırdır. Allah bu 

ağır yükleri kaldırmak için bizi Zarife Hanım gibi şifalı ellere sahip yetenekli 

bir kul ile buluşturmuştur. Çocuksuzların çocukları, umutsuzlara umut veren 

kısacası, yarattıklarını yaşatmak için, gözümüzle görünen, nurla 

yardımcımız olan, halkımıza Kelbecerli yetenekli, şefkatli bir anne olan 

Zarife Hanım'ı verdi. Uzun ömrü için tek böbrekli babama ve kardeşim 

Fariz'in ikiz çocuklarına minnettarım. O Ana'ya, hepimizin annesi Zarife 

Hanım'a. Röntgen, şifacı, güzel insan, siyah tülün altına, çekici gözlerle, 

sihirle, nezaketle bakan, defalarca öptüğüm o anneye ne kadar güzel 

sözler söyleyebilirsin. Galib ve Gulchin hayatımızın dekorasyonudur. Allah 

onları bize Zarife Hanım'ın annesinin ellerinden dolayı verdi. 

Mammadov Galib Mammadova Gulchin 
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     Kitabımda bu konudan geniş bir şekilde bahsettim. Sadece Zarife 

Hanım'a uzun bir ömür diliyorum. Yaşasın yaratılış! 

Ey topraklar, 

Yaşlıların ruhları gelir ve dinlenir, 

Zarife'min yerine hey topraklar. 

Gizli gelir görünmeyenlerden gelir, 

Zarife'min yerine hey topraklar. 

 

Haray! - Dedim ki, yardımıma geldi, 

Acı günler geride kaldı çok şükür. 

yaralarım bitti, 

Zarife'min yerine hey topraklar. 

 

Galib büyükannenin kalbiydi, 

Gülçin teyzenin tatlı dilekleriydi. 

İyilik elek tuttuğunda, 

Zarife'min yerine hey topraklar. 

Rana Merzili 

Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi, "Aşık Pari" meclisi üyesi. 
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Bana mutluluk veren koruyucu meleğim 

 
 

     İmişli ilçesinde, Kazimova Gönül Muhammed kızı, Ağamammadli 

köyünde yaşıyorum. 16 yıllık evliyim. 5 yaşında bir kızım var. 4 yıldır çocuk 

istiyordum ama olmadı. Bu 4 yıllık evlilik boyunca en büyük hayalim anne 

olmaktı. Ama benim için ulaşılmaz bir dilek olduğu ortaya çıktı. Bu 4 yıl 

boyunca birçok kez doktora muayene oldum ve tedavi gördüm. Bir sürü ilaç 

ve iğne kullandım. Yardımı olmadı. Bir çocuk istiyordum. Kayınvalidem 

Siyatel beni Bakü'de Akademik Röntgenci adlı bir doktor olan Zarife hanım 

Mayilova'ya tavsiye etti ve beni Zarife hanımın resepsiyonuna götürdü. 

Bayan Zarife beni muayene etti ve ciddi bir şey olmadığını söyledi. 3 gün 

sonra seansa geldim ve 1 ay sonra hamile kaldım. 9 ay boyunca ayda bir 

kez geldim. Zarife hanım şifalı elleriyle beni inceliyordu. Zarife Hanım 

sayesinde bu 9 ayı ilaçsız ve iğnesiz bitirdim. Güzel bir kızım doğdu. Adını 

Sara koyduk. Sevincim sınır tanımıyordu. İkinci kızın annesi oldum. 

      Zarife Hanım! Hayatımın geri kalanında sana minnettar olacağım, 

çünkü bana 4 yılda kimsenin vermediğini verdin. Yani çocuğum. Bana 

annelik mutluluğunu verdin. Bebeğimi her okşadığımda seni hatırlıyorum. 
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Tanrı seni korusun. şifalı ellerinden öpüyorum. Allah sizi halkımızın 

başlarından mahrum etmesin. İyi ki varsın.Sincerely, Kazimova Gönul 

Muhammed kızı. 

       1982 yılında İmişli ilçesinde doğdu. 
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Zarife Hanım sayesinde 3 çocuk annesi oldum 
     Bayan Zarife'nin sevgili hayranları. Ben o aşıklardan biriyim. Bana ve 

ailemin sağlığına yardım ettiği için Zarife Hanım'a sonsuza kadar 

minnettarım. 

     3 çocuğum var ve bu çocukların sağlığı için Zarife Hanım'a minnettarım. 

İlk çocuğuma hamile kaldığımda çok acı çektim. Birçok doktora gittim. 

Doktorlar çocuğun tüpte olduğunu söyledi. Doktorlar bebeği yok etmemi ve 

tüplerimi çıkarmamı söylediler. Ve tekrar hamile kalamayacağımı söylediler. 

Ailem ve ben çok üzüldük. Allah'a sığındık. Allah'ım yolumu açtı Zarife 

Hanım'a geldim. Zarife hanım bana ve bebeğime sağlık sözü verdi ve 

aynısını yaptı. Bebeğim tüpten rahme düştü ve gelişmeye başladı. Ve 

tamamen sağlıklı bir bebek doğdu. 

     1 yıl 6 ay sonra ikinci bebeğime hamile kaldım. Gözlerim zayıftı. Bir 

gözü bile göremeyecek kadar zayıftı. İlk doğumda doktor ikinci çocuğumun 

risk altında olduğunu söyledi. Çünkü görme yeteneğimi kaybedebilirim. 

Ama her şeye rağmen Zarife Hanım tedavisiyle beni korudu. İkinci 

çocuğumu tamamen normal bir şekilde doğurdum. 

     8 yıl sonra üçüncü çocuğuma hamile kaldım. Bu 9 ay içerisinde Zarife 

Hanım'ın yanına geldim ve tamamen sağlıklı ve rahat bir kız çocuğu 

dünyaya getirdim. Çocuğumun doğumundan sekiz ay sonra bebeğim küçük 

bir havuza geçti. Ne yazık ki Zarife Hanım o sırada burada değildi. 

Moskova'ya gitmişti. Çok korkmuştum. Ve çocuğu özel bir hastaneye 

götürdüm. Orada çocuk üzerinde birçok muayene yaptılar. Çocuğun 

başında bir ocak buldular. Çocuğa bir sürü enjeksiyon reçete ettiler. 

Hiçbirini yapmadım. Zarife Hanım'ı bekledim. Zarife hanım gelip bebeğime 

baktı. Bebeğimin kafasında küçük lekeler teşhisi kondu. Hangi korku 

olamaz. Bebeğim de sıcaklıktan dolayı zayıflamıştı. Doktorlar çocuğumu 

tekrar kontrol etti. Sonuç olarak, başlangıçta hiçbir şey bulunamadı. Ancak 

bir ay önce çocuğun kafasında bir sorun tespit edildi. Doktor bana onu 
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tedavi ettiğinizi söyledi, emildi. Ama herhangi bir enjeksiyon yapmadım. 

Bebeğimi iyileştiren Zarife Hanım'dı. Bebeğim artık sağlıklı, sorunsuz bir 

hayat yaşıyor. Bence her kadının en büyük hayali anne olmak, sağlıklı bir 

çocuğa sahip olmaktır. Bu sevinci bana gökte Allah, yerde de Zarife Hanım 

verdi. 

     Hayatımın sonuna kadar Zarife Hanım'a borçlu kalacağım. İyi ki Allah'ın 

böyle bir insanı bize göndermesi ve bütün hastalara yardım etmesi ve 

onları sevindirmesi. Allah sizden razı olsun Zarife Hanım !!! 

          Saygılarımla, Terane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Aydan kızımı bana bahşeden kocaman yürekli Zarife 
Hanım`a 

                          
     Ben Zeynalova Hanım, 21 Ağamalıoğlu Sokak, Zira yerleşimi, Bakü'de 

oturuyorum. Kocam Samir Zeynalov ve ben 4 yıldır evliyiz. Birkaç 

doktorumuz olmasına rağmen çocuğumuz olmadı. Her hamile kaldığımda, 

doktor beni ultrasona gönderirdi. 6-7 haftada bebeğin bodur olduğu 

söylendi. Doktorlar ayrıca sadece "kürtajın gerekli olduğunu" söylediler. Bu 

birkaç kez tekrarlandı. Sonunda bir akrabam Zarife Mayilova'ya gitmemi 

tavsiye etti. Zarife Hanım'ın resepsiyonundaydım ve beni tedavi edeceğini 

söyledi. Beni tedavi etti ve hamile kaldım. 9 ay onun kontrolündeydim. 

Herhangi bir enjeksiyon veya ilaç kullanmadım. Ve nihayet 27 Aralık 2014 

tarihinde kızımız Aydan dünyaya geldi. Gelişiyle evimizi aydınlattı, 

hayatımıza anlam kattı. Allah Zarife Hanım'dan razı olsun. Nitekim Zarife 

Hanım bugün bizim Ehl-i Beytimizden bir arabulucudur. Tüm hayatım 

boyunca Zarife Hanım'a minnettarım. 4 yıllık hasretime son verdi ve beni 
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hayaline kavuşturdu. Kendisine ailece şükranlarımızı sunar, Zarife 

Hanım'ın şifalı ellerinin değerini takdir ederiz.Zeynalova Aydan 

27 Aralık 2014, 4 yıl sonra 

       Zeynalova Hanım 
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Siz bizim umut yerimizsiniz Zarife Hanım!

 
 

     En büyük oğlum 10 yaşındaydı. O zamandan beri kaç kez hamile kaldım 

ve hamileliğimi bitiremedim. Çünkü kanımda mikrop vardı. Son 

hamileliğimden sonra, Mayıs 2009'da Zarife Hanım'ı görmeye gittim. Bana 

3 seans verdi. Dedi ki: Bir çocuk olsun, bedenin temizlenecek. Bu oldu. 

hamile kaldım 9 ay boyunca her ay Zarife Hanım'ın resepsiyonundaydım, 

çocuğun iyi olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Bu oldu. 15 

Şubat 2010'da bir erkek çocuk doğdu. Zarife Hanım'ın tavsiyesi üzerine 

Hüseyin adını koyduk. O çok sağlıklı, sıradışı, çok zeki bir çocuk ve 

eylemleri insanları şaşırtıyor.  

     Güçlü Yaratıcı'nın bir mucizesi olan Zarife Hanım sayesinde ailemiz 

hayaline kavuştu. Bize güzel bir çocuk verildi. Zarife Hanım'a 

minnettarlığımı ifade etmeye gücüm yetmez. 

Əliyev Hüseyn  
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Allah Zarife Hanım'dan razı olsun. Allah onun çocuklarını mutlu etsin. Allah 

onun gözlerinin nurunu, mucizevi ellerine şifa versin. Çocuk özlemi çeken 

herkese çocuk verilsin. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Tanrı onu 

korusun. Bütün hastalara şifa olsun. 

 Aliyeva Gülçöhre             

Zire yerleşkesi 
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Bize annelik mutluluğunu yaşatan kadın!

 
 
 

     Nurmammadli Emilia, 21 Şubat 2014 tarihinde Zarife Hanım'ın elleriyle 

dünyaya geldi. 

     Ben - annesi Sevinç Nurmammadova hamile kaldım, Zarife Hanım'a 

başvurdum ve 9 ay onun bakımında kaldım. Bu 9 ay boyunca doktora 

gitmedim, muayene olmadım ve ilaç kullanmadım. Hafif bir rahatsızlık 

hissettiğimde Zarife Hanım'ın tedavisinden sonra çok rahatladım ve 

hamileliğimi rahat bir şekilde sonlandırdım. Bu tedavilerden sonra doğum 

çok normal geçti. 

     Zarife Hanım, Allah'ın yardımıyla bana dünyanın en tatlı nimetini verdi. 

Kendimi en mutlu kadın olarak görüyorum. Çünkü ben zaten bir anneyim! 

Nurməmmədli Emiliya 
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     Bunun için Zarife Hanım'a derin şükranlarımı sunarım. Kendisine sağlık 

ve uzun ömür diliyorum. Pek çok doktorun aciz insanlara veremediği 

doğum sevinci, çocukları özleyenlere, Yüce Yaratıcı sayesinde Zarife 

Hanım'ın elinde verilmektedir. Zarife Hanım'ın şifalı ellerini, ışıl ışıl gözlerini 

bizden esirgemesin, sıhhat versin, çaresizlere şifa versin. Amin. 

     Sevinç Nurmammadova 
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13 yıl sonra anne oldum! 

 
 
 

     Aile kuran her kadın anne olmak ister. Tüm evli kadınlar gibi ben de 

anne olmayı çok istemiştim. Yıllar boyunca sayısız muayeneden geçtim ve 

çeşitli tedaviler gördüm. Ne yazık ki, bu tedavilerin hiçbir etkisi olmadı. 

çaresizdim. Kocam ve ben ebeveyn olma ümidimizi tamamen kaybettik. 

Ama Allah bizi Zarife Hanım ile tanıştırdı. 

     Zarife Hanım'ı 2000 yılından beri tanıyoruz. Cennette Allah'ı, 

yeryüzünde Zarife Hanım'ı umduk ve iyileştik. Doğru teşhis, doğru tedavi. 

Zarife Hanım'ın olağanüstü gücünü ve kabiliyetini çevremdeki akrabalarıma 

hep anlatırım. Aynı zamanda adil, sevecen ve nazik bir insandır. Keşke 

Osmanlı Mohəammad 
 13 years later 
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kalbimdeki tüm duyguları bu kağıtta sana aktarabilseydim. Zarife Hanım'ın 

tedavisinin ardından 13 yıl sonra oğlum Muhammed dünyaya geldi. 

Ömrümün sonuna kadar bu güzel insan için dua edeceğim. Herhangi 

birinin sağlık sorunu varsa, tereddüt etmeyin. Bu sözleri tüm samimiyetimle 

söylüyorum. Allah uzun ömür ve sağlık versin. 

      Zarife Hanım! Allah sizi milletimizden mahrum etmesin. Tüm 

çaresizlerin ilacı sensin! Amin! 

             Mammadova Terane , 1970 yıl doğumlu                        
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Dünyayı bize bağışlayan sevgili bayan

 
 

     5 yıldır bunu düşünüyordum. Acaba bir çocuğu doğurup büyütebilecek 

miyim? Her seferinde umutlarım suya düştü. Aylardır çektiğim acı 

boşunaydı. Kocam bir işçi ve işe alındık. Kazandığı para iğneler ve 

doktorlardı. Ama boşuna. 

     İlk hamileliğimin 7. ayındaki muayenemde çocuğun Mingeçevir 

hastanesinde öldüğü söylendi. Yapay doğumla serbest bırakıldım. İkinci 

hamileliğimin sonu da tatmin edici değildi. 9 ayın sonunda çocuk doğdu, 3 

gün yaşadı ve öldü. Ben 8 aylıkken üçüncü hamileliğim 3.5 kg ağırlığında 

ve 18 saat yaşayan bir bebeğin doğumuydu. Yani 3 oğlum oldu hiçbirinin 

sevincini yaşayamadım çok çektim. Doktorlar mikrop olduğunu ve tedavi 

edemeyeceklerini söylediler. Umutlarım her yerde yıkıldı. Zarife 

Mayilova'nın adresini Bakü'de yaşayan bir tanıdık verdi. Resepsiyonuna 

geldik ve 20 yıldır çocuğu olmayanların kucağında bebekleriyle Zarife 



 
 

34 
 

Hanım'a geldiğini görünce doğru adrese geldiğimize ikna olduk. Böylece 

sıra bize geldi ve Zarife hanım parlak gözleriyle beni röntgenle çektiğinde, 

“Aman kızım, ne kadar gereksiz tedavi görmüşsün” dedi. Beni tedavi etti. 

Bir kız doğdu, adını Zehra koyduk. 

     Sevgili Zarife Hanım! Kızım doğduğunda çok mutluydum. Anneliğin 

mutluluğunu yaşıyorum. Onun sevinci, bir bebeğin nefesinin sıcaklığı bize 

dünyayı verdi. Bize mutluluk veren Zarife Hanım'ın şifalı ellerini öpüyoruz. 

Allah milletimize fazla görmesin. 

Veliyeva Elnare  

          Ucar İstihdam Merkezi Muhasebecisi 
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Bir Torunum Var 

     Sizinle hayat hikayemi paylaşmak istiyorum. Bir anne olarak çocuğumu 

görme arzusuyla yaşadım. Ama bu rüya bizim kaderimiz değildi. Tıbbi 

tedavi işe yaramadı ve zaman geçti. Zarife Hanım'ın ilahi gücünü duydum 

ve resepsiyonuna gelmeye karar verdik. 

Zarife Hanım'ın resepsiyonuna gelen yüzlerce kadının tedavisinin ardından 

anne olduğunu görünce biz de ona döndük. Zarife Hanım'ın ocağını ziyaret 

ettikten sonra güzel bir torunu dünyaya geldi. Şimdi Sabina 6 yaşında. 

Zarife Hanım'ın da yardımıyla oğlumun yüreğine mutluluk ve saadet geldi. 

Bir anne için çocuğunun mutluluğundan daha değerli bir şey yoktur! Bayan 

Zarife! İyileşen ellerini öpüyorum!  

Bu ilahi hünerin ve insan sevgisinin sahibi Zarife Mayilova'ya en derin 

şükranlarımı sunuyorum. Bu satırları tekrar tekrar ama büyük bir aşkla 

yazıyorum!  

                     Novruzova Solmaz 

                     Baku, 8. mkr. 
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Ebeveyn Olmaya Olan Ümidim 
     Tüm anneler adına Zarife Hanım'ın önünde saygıyla eğiliyor, Zarife 

Hanım'ın şifalı, sihirli ve mucizevi ellerinden öpüyorum Allah'ın lütfuyla 

anne baba olma ümidini yitirmiş çocuklarımıza evlat verdi.  

     Oğlum da çocuk özlemi çekerken ona bakıyor, çünkü hiçbir şey 

yapamıyordum, kalbim kan yerine irin kanıyor ve bütün benliğim çürümüş 

durumdaydı. 5 yıl boyunca çeşitli kliniklere gittim, oğlumu ve gelinimi 

muayene ve tedavi ettirdim. Onu iki kez İran'a götürdüm. Her tanı ile tedavi 

edildi. Herhangi bir sonuç görmedik. Bir gün komşum Hakikat Hanım, yedi 

yıldır çocuğu olmayan kızının, ilahi kudretli bir kadının yardımıyla anne 

olmaya hazırlandığını söyledi ve bizi yanına aldı. 

     İlk buluşmada bu meleksi kadın, büyüleyici, buyurgan sesi, tüm varlığımı 

etkileyen anlamlı bakışları ile beynimde ve kalbimde bir umut ışığı yaktı. 

Oğlumun tamamen sağlıklı olduğunu ve gelinimin uygunsuz tedavi 

gördüğünü söyledi. Neredeyse çürüyen fallop tüplerini birkaç seansta 

tamamen restore etti. Şimdi gelinim anne olmaya hazırlanıyor. Son 

umudumuz, son sığınağımız, Allah'ın davası ve Fenomen Hanım'ın tedavisi 

ile bir aileye neşe ve mutluluk geldi. 

     Ne kadar uzun yaşarsam, size minnettarım Zarife Hanım! Allah sizi 

korusun ve milletimize çok görülmesin, sizi ve ailenizi korusun! Amin! 

                     Gurbanova Latife 

                     Baku, Yeni Güneşli yerleşkesi 
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7 yıllık çocuk hasreti sona erdi 

     Mutlu bir ailem vardı, her şey yolundaydı. Kocam ve ben çocuk sahibi 
olmak istedik. Ama yıllar geçti ve çocuğumuz olmadı. Tıbbi tedavi de 
yardımcı olmadı. 

     Evliliğimin 7 yılı boyunca, ne kadar doktora gittim, hastanelerde 
muayene oldum, çocuğum olmadı. Doktorlar sonunda senin çocuğun 
olmayacağını söylediler. Çok stres altındaydım. Yıllar içinde aldığım tedavi 
ve yaşadığım sinir krizleri beni çok yordu. Tamamen umudumu kaybettim. 
Ama ben Tanrı'ya dua ediyordum. Bir gün bir arkadaşım Zarife adında 
gözleri röntgenden güçlü, binlerce aile doğurmuş bir kadın olduğunu öne 
sürdü. 

     Arkadaşımın tavsiyesi üzerine eşim ve ben Zarife Hanım'ı görmeye 
gittik. Bizi muayene etti. Kocamın tedaviye ihtiyacı olmadığını, ciddi bir 
durumum olmadığını ama yanlış tedavi gördüğümü söyledi. 

     Sadece 3 tedaviden sonra hamile kaldım. Çocuk doğdu, erkek oldu. 
Yıllarca hasretle çektikten sonra, hayatım boyunca değer verdiğim bebeğe 
sarıldım! Bu hasret 7 yıl sürdü. Bu mutluluk için teşekkür ederim Zarife 
Hanım! Ailemize çocuk sahibi olma sevincini yaşatan Zarife Hanım'a 
ömrümün sonuna kadar minnettarız! 

                               Zümrüt Aliyeva 

 

                               Bakü 
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Bana iki çocuk veren Tanrı tarafından gönderilen bir 
melek. 

 
 

    Ben, Nurane Şükürova, Temmuz 2011'de evlendim. Ocak 2013'te kızım 

Nazlı doğdu. Hamileliğimin ilk ayından itibaren hiçbir doktora gitmeden, ilaç 

kullanmadan sadece Zarife Hanım'ın tedavisi ile sağlıklı bir çocuk dünyaya 

getirdim. Nazlı şu anda 3 buçuk yaşında. Ardından Eylül 2015'te ikinci 

çocuğum, oğlum Niyaz doğdu. Daha sonra hamile olduğumu öğrendiğim 

andan itibaren bebek doğana kadar 9 ay boyunca her ay Zarife Hanım'ın 

tedavisini gördüm. Allah'a şükürler olsun ki cennette Allah'a ve yeryüzünde 

Zarife Hanım'a şükür 2 sağlıklı çocuğumuz var. Halkımızın size ihtiyacı var. 

Seni seviyoruz. Bence dünyanın en büyük özlemi çocuklara duyulan 

özlemdir. Ben bu özlemi yaşadım. Bugün anne olduğum için çok mutluyum. 

İki güllü bir oğul annesiyim. Zarife Hanım'a sonsuz teşekkürler. Allah onu, 

ailesini ve bizi korusun. 

      Şükürova Nurane 

Shukurlu Niyaz Shukurlu Nazli 
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Güzel bir insan, gerçek bir Azerbaycan hanımı.

 
 
 

     Hayatım boyunca Zarife Hanım'a borçluyum. Allah bizi ondan mahrum 

etmesin. Amin! 

      Zarife hanımı tanıdığım için herhangi bir doktora gitmiyorum. Çünkü 

başım doktorlardan daha çok ağrıyor. 

     2001 yılında evlendim. Anne olma hayaliyle yaşadım. 4 yıl çocuğum 

olmadı. Bu 4 yıl boyunca gitmediğim doktor ve klinik kalmamıştı. Sonunda 

bir gün Zarife Hanım'ı duydum ve resepsiyonuna geldim. Bayan Zarife beni 

karşıladı. Ve benim bir çocuğum olacağını söyledi. İnanarak 6-7 ay 

seanslarına geldim. 

     Sonunda, Nisan 2005'te kızım doğduğunda ailemiz çok sevindi. O 

günleri düşündüğümde hep bunalırım. Çünkü sadece 4 yaşındaki bir 

çocuğa bu kadar hasret çekenler bilebilir. Bebeğimi kucağıma ilk aldığımda 

yaşadığım mutluluğu tarif edemem. 

     Şimdi 2 çocuğum var. 11 yaşında kızım Aliyeva Rana ve 8 yaşında 

oğlum Alizade Muhammed. Cennette Tanrı'ya ve yeryüzünde Bayan 

Əlizadə Məhəmməd 
 6 ildən sonra 

Əliyeva Rəna 
 4 ildən sonra 
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Zarife'ya her zaman borçluyum. Allah uzun ömür ve sağlık versin. Allah 

onun tüm dileklerini gerçekleştirsin. Allah onu bize fazla görmesin. Amin. 

Hayatım boyunca onun için dua edeceğim. 

               Aliyeva 

 

               Bakü. 
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İyileştiren ellerine minnettarım. 

 
 
     Mucizevi bir adam duymuştum ama hiç mucizevi bir insan görmemiştim. 

Bu mucizevi kişilerden biri de Zarife Hanım'dır. Zarife Hanım'ın emsalsiz 

mucizelerinden biri de yıllardır çocuk özlemi çekenleri modern tıbbın hiçbir 

ilacına başvurmadan sevindirmesidir. Ona gelenlerin hiçbiri hayal kırıklığına 

uğramadı. Bu insanlardan biri de benim - Gülnar Nursoy. 

     Evliydim ama çocuğum yoktu. Bir gün kayınvalidem bana Zarife 

Mayilova adında bir röntgen kadın olduğunu söyledi. Enjeksiyon ve ilaç 

kullanmadan elleriyle tedavi ediyor. Kocam ve ben onun 

resepsiyonundaydık. Eşimin tedaviye ihtiyacı olmadığını söyledi. Bana 

üşüttüğümü söyledi ve tedaviye başladı. Birkaç seanstan sonra hamile 

kaldım. Zarife Hanım'ın şifalı elleri ailemize neşe getirdi. Bir oğlumuz vardı. 

Oğlum şu anda 9 aylık. 

     Zarife Hanım'a bir ömür borçluyum. Bu güzel bayan hayatımı değiştirdi. 

Tanrı'nın yardımıyla bana bir çocuk verdi. Beni anne yaptı. Ailemi ve 

evliliğimi kurtardı. 
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     Güzel bir anne, güzel bir insan, çaresiz insanlarla ilgilenen, anne olmak 

isteyen kadınlara aile mutluluğu ve neşesi veren Zarife Hanım Allah sizi 

korusun. Şifalı elleriniz güçlü, tüm hastalıkları gören güzel gözleriniz hep 

ışıl ışıl olsun. Nursoy ailesi size uzun bir ömür ve sağlık diler. Bize aile 

mutluluğu yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. 

           Nursoy Gulnar  

 

           Nursoy Abdulaziz  
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Parlak gözler, şifalı eller. 

 
 
      Ben, Askerova Lale, 17 Aralık 1985'te Bakü'de doğdum. Eldeniz ile 

2004 yılında evlendim. Yaklaşık bir yıldır çocuğumuz olmadı. Kayınvalidem 

Tamella beni Zarife Hanım'a getirdi. Zarife hanım bana çocukluğumda 

miyom ve yuvarlak kistlerim olduğunu söyledi. Beni aldı. Tedavim Mart ayı 

sonunda başladı teşekkürler. 3 gün sürdü. Mayıs ayında anne olacağımı 

öğrendim. Sevincim sınır tanımıyordu. Çok mutluydum. 9 ay boyunca her 

ay Zarife Hanım'ı ziyaret ettim. Allah'a şükür oğlum Sadık doğdu. Çok 

güzeldi. Tanrıya şükür. Sonra bir oğlum daha oldu. Adını Zülfügar koyduk. 

      Bir kadının mutlu olması için neye ihtiyacı var? Sevgili ailem, sağlıklı 

çocuklar. Bu mutlu yaşam için sevgili Zarife Hanım'a minnettarım. Allah'ın 

ve Zarife Hanım'ın yardımıyla 2 erkek çocuk annesiyim. Bütün bunlar için 

Zarife Hanım'a her zaman dua edeceğim. 

      Zarife Hanım'a uzun ömür ve sağlık diliyorum. Benim gibi çocuk özlemi 

çeken kadınlardan çocukları olsun. Amin! 

Əsgərov Sadiq  
Əsgərov Zülfüqar 
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        Askerova Lale 

 

         Baku city 
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Bize umut veren bir insan. 

 
 
      

  

     Çocuğumuz 1 yıl sonra dünyaya geldi. Kocam Ramin tedavi gördü. 

Aşındırıcı kir teşhisi ile. 

     Zarife anne... Bu kişiyle tanışmak bana Allah'ın bir hediyesiydi. Cümleler 

ya da satırlar, Zarife annenin gücünü, ışığını ve insanlığını anlatmaya 

yetmez. Bir yıldır evliydim ama çocuğum yoktu. Umutla Zarife hanım`ın 

ocağına döndüm. Karanlık bir odada beni ve eşimi parlak gözleriyle 

muayene ettikten sonra eşimin tedaviye ihtiyacı olduğunu anladı ve tedavi 

edeceğini söyledi. Onu şifalı elleriyle iyileştirdi ve kısa sürede hamile 

kaldım. Bu Zarife annesinden göreceğim mucizelerin başlangıcıydı. Benim 

hamileliğim tüp hamilelikti. Çok korkmuştuk. Doktorların ameliyat 

önermesine rağmen Zarife'nın annesi cenini şifalı elleriyle tüpten çıkardı ve 

Quliyeva Fatimə 
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inanılmaz bir mucize gerçekleştirdi. 9 aylık hamileliğim boyunca Zarife'nın 

annesinin bakımındaydım ve ellerinin şifasından yararlanarak sağlıklı bir 

hamilelik geçirdim. Doğumuma giden yolda beni kutsadı ve şifalı ellerini 

yüzüme koydu. Allah'a şükür kolay bir doğum geçirdim. Bugün kızım 1 

yaşında ve zaman zaman onu Zarife hanım`ın evine götürüyorum. Kızım 

Fatıma, kalbinin sıcaklığını hissetsin ve ellerinin şifasının tadını çıkarsın 

diye. Ne zaman bir resepsiyanda sırada beklesem, insanların ondan, 

şifasından ve mucizelerinden nasıl güvenle ve sevgiyle bahsettiklerine 

tanık oluyorum. Çocuksuz birkaç aileyi dağılmaktan kurtardı ve bebek 

sesleriyle evlerini neşelendirdi. Hastaların ağrılarını doğru teşhis etti ve 

iyileştirdi. Ailemde ve akrabamda Zarife Hanım'ın şifası sayesinde kurtulan 

çok kişi var. Zarife hanım gerçekten de çok güzel bir insandır. Onun 

yardımından, muhtaçlara ücretsiz tedaviden bahsetmek yetmez. 

     Bugün binlerce ailede çocuk kahkahası ve aile mutluluğu varsa bu sizin 

sayenizde! Bir kadını sadece anne yapmazsınız, bir aileyi ve hatta bir nesli 

mutlu edersiniz! 

     Annem kadar sevdiğim canım annem! Sen kızımın en hevesli 

büyükannesisin. Onu bize, halkımıza bir anne olarak verdiği için Tanrı'ya 

şükürler olsun. Ona bu gücü, bu ışığı verdi. 

     İyi ki varsın Zarife anne. Gözlerinizin nuru, ellerinizin şifası daim olsun. 

İyileştiren ellerini öpüyorum! 

          Naile Quliyeva. 

Baku 
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Allah'ın hediyesi Zarife Hanım'a en iyi dileklerimle.

     
Keşke hayatın hiç bitmeseydi 

Dikenin eline batmasına izin verme 

O güzel gözler hep gülsün 

Kalbinizin kederin ne olduğunu bilmesine izin verme. 

 

Kaç kişiye umut veediyorsun 

Sen herkes değilsin, milyonda birsin. 

Hem kutsalsın, hem mucizesin, 

Hem basit hem de çözülmemiş mistiksin. 

 

Sen Tanrı'dan bir hediyesin 

Allah'a binlerce kez hamd olsun. 

İçinde bulunduğumuz dünyaya geldin, 

Aliyev Elmar 
 9 years later 

Aliyeva  Amalya 
 10 years later 
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Dünya için canını feda edebilirsin. 

 

     9 yıldır evliyim. Ama çocuğumuz olmadı. Yıllar boyunca birçok tanınmış 

doktor tarafından tedavi edildim. Ama hiçbiri işe yaramadı. Kocama "Çok 

zayıf, sperm sıfır" denildi. Çözüm bulmak için el ele çalıştık. Babam bana 

para verdi ve İran'a gitmemize yardım etti. Ama bu sefer eli boş ve hayata 

küskün olarak döndük. O zamanlar bana en mutsuz insan benmişim gibi 

geliyordu. Ta ki Zarife Hanım'ı tanıyana kadar. Meslektaşım Gülhanim 

Zarife Hanım'ın resepsiyonundaydı. Ne kadar mucizevi olduğunu biliyordu. 

Artık hiçbir şeye inanmıyordum. Neredeyse zorla beni Zarife Hanım'a 

gönderdi. Zarife Hanım ışığı kapatıp bize baktığında söyledikleri karşısında 

şok oldum. Çünkü ilk defa bir adam eşine "sağlıklı" dedi. İnanmak kolay 

değildi. Ama sadece sözleriyle değil, elini iyileştirmesi sonucu da bizi mutlu 

ederdi. Tedavi için bana yazdı ve dedi ki: “Borularınız yıkanmış ve hasar 

görmüş. Allah'a kalmış. Ama hadi, git. Sana yardım etmeye çalışacağım. 

"Bu sözler bana umut verse de uzun yıllar çocuk sahibi olamayanlar beni 

anlar. Yavaş yavaş insanlar ümidini kaybeder. 3 günlüğüne tedaviye 

geldim. Haziran ayıydı. Temmuzda bir kez geldim. Ağustos oldu. en mutlu 

haberi aldığım ay. "Anne" olacağım haberi. Bu habere sevinenler oldu, 

sevinmeyenler oldu. Dokuz ay Zarife Hanım'a geldim ve oğlum Elmar 

doğdu. Onu her gördüğümde şifalı ellerini öpüyorum. Çünkü mutluluğumu o 

güzel ellere borçluyum. Artık Elmar'ın 2 yaşında güzel bir kardeşi var. 

Cennette Allah'a, yeryüzünde Zarife Hanım'a minnettar kalacağım. 

hayatımın geri kalanında bize bu mutluluğu yaşatıyor. 

 

     Aliyeva Medine Arif kızı 

 

    Baku, Asif Maharramov Sokağı, 24/54. 
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Umudumuzun Çırağı 

                       
 

 

 

     Ben, Mammadova Samira, 1974 yılında Bakü şehri Mashtaga 

yerleşiminde doğdum. 1995 yılında evlendim. 11 yıldır evliyim. Ama 

çocuğum olmadı. Birçok doktora gittim ama çocuk sahibi olmayı 

beklemiyordum. 

     Bu acıyı bilenler benim manevi ıstıraplarımı ve evlat özlemimi bilirler. Ne 

zaman bir bebek kahkahası duysam, kalbim çocuk özlemiyle yanıyor. 

Hayattaki en büyük hayalim anne olmaktı! 

     Bayan Zarife'yı ziyaret etmem tavsiye edildi. Bayan Zarife beni inceledi. 

Çocuğum olacağını söyledi ve ben uzun süre Zarife Hanım'ın seanslarına 

geldim ve Zarife Hanım'a gerçekten inandım. Allah'ın izniyle, Zarife 

Hanım'ın şifalı ellerinin yardımıyla hayalimi gerçekleştirdim. On iki yıl sonra 

bir oğul doğdu. Şu anda 2 oğlum var. Ailemizde bir düğündü. 

Mammadov Sabir 
 14 years later 

Mammadov Rasim 
 12 years later 
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     Zarife Hanımı çok seviyorum. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Tanrı 

seni korusun. Şifalı ellerini, parıldayan gözlerini öpüyorum. Bu gözü veren 

Allah'a hamd olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin. 

         

                Mammadova Samira 

 

                 Mashtaga yerleşkesi 
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Ailemize neşe getiren bir kişi                               

 
     Ben, Bakü'nün Sabunçu mahallesinde ikamet eden Irade Kasımova, 

Gasimov Aslan ile evliyim. Kan akrabası olduğum için hamileliğimde bazı 

sorunlar yaşadım. Böylece hamileliğin 6. ayından itibaren çocuk bodur, 

olgunlaşmamış ve ardından hasta doğup ölmüştür. Yani iki çocuğum oldu, 

biri öldü, diğeri Down. İlâhi maharetli kadın Zarife Hanım'ı akrabalarımızdan 

duydum. Onun resepsiyonuna kaydoldum. Zarife hanım beni muayene etti 

ve çocuğum olacağını söyledi. Bana verdiği seanslar sonucunda 17 Ocak 

2004'te bir oğlum oldu. Adını Nariman koyduk. Çocuk tamamen sağlıklı ve 

normaldir. Nariman'ın doğumu ailemize büyük mutluluk getirdi. Çünkü biz 

evlendikten tam altı yıl sonra doğdu. 

Ailem ve ben Zarife Hanım'a çok müteşekkiriz. Tanrı onu korusun. Şifalı 

elleriniz olsun. 

   Gasimova Irada, Baku, Sabunchu bölgesi, Akhund Mirza Abdul Karim 

sokağı, ev 52. 
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Beş yıl sonra bize bebek sesi verdi. 
     Ben, Gülşen Kasımovad, kocam Gasimov İslam ile evlendikten sonra 5 

yıl çocuğum olmadı. Hiçbir tedavi yardımcı olmadı. 

      Bu 5 yıl boyunca çocuk özlemi en büyük acımdı, en büyük hayalim 

anne olmak, çocuğuma değer vermekti. Ne yazık ki aradan yıllar geçti ve 

ben hayalimi gerçekleştiremedim. Muhtemelen kaderimin bir sınavıydı. 

      İlâhi maharetli Zarife Hanım'ı yakın akrabalarımızdan duyduk. Onun 

resepsiyonuna geldik. Resepsiyona gelen çok sayıda hasta olduğu için 

burada sıraya girdik. Zarife hanım beni muayene ettikten sonra tedaviye 

götürdü ve çocuğum olacağını söyledi. 9 aylık bir oğlum oldu. Sevincimiz 

sınır tanımıyordu. Çocuğa İlkin adını verdik. 

      Zarife Hanım'a sağlık diliyorum. Allah onu halkımızın başından mahrum 

etmesin. Amin. 

      Gasimova Gulshan, Baku city. 
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İlahi bir beceriye sahip kadın

 
     
      Ben Nazakat Ismayilova herkes gibi mutlu bir aile hayatım oldu ama 

aile kurduktan sonra 2 yıl çocuğum olmadı. Tıbbi kurumlarda tedavi işe 

yaramadı. Tanıdıklarımız Zarife Hanım'a gitmemizi tavsiye ettiler. Kocam 

ve ben resepsiyona geldik. Bizi muayene etti ve hafif üşüttüğümü söyledi. 

Bana verdiği seanslardan sonra bir bebeğim oldu ve 9 ay sonra 25 Nisan 

2005'te bir oğlum oldu. Adını Mir Hüseyin koyduk. Şimdi oğlumuz 11 

yaşında. 

        Zarife Hanım'a derin şükranlarımızı sunarız. Onun nezaketini asla 

unutmayacağız. 

  

 Ismayilova Nazakat, Shuvalan yerleşkesi, Sabir sokağı. Ev 40. 
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Allah Zarife Hanım'ın ömrünü uzatsın. 

 
 
     Ben, Sabina Balayeva 7 yıl evlendikten sonra çocuğum olmadı. Daha 

doğrusu hamile kaldım ama cenin düştü. Hiçbir tedavinin etkisi olmadı. 

Zarife Hanım'ı duyar duymaz resepsiyonuna ve ocağına sığındık. Zarife 

hanım beni dikkatle muayene ettikten sonra kist ve mikrop kaptığımı 

söyledi. Bunlar fetüsün yokluğunun ana nedenleriydi. Zarife Hanım beni 

tedaviye aldı. Seanslarından sonra hamile kaldım ve bu sefer bebek 9 ay 

sonra doğdu. Güzel bir kızımız oldu. Adını Ahya koyduk. 

      Allah Zarife Hanım'ı korusun. Bize yaşattığı mutluluk için ona 

minnettarız. Şu anda kendimi en mutlu kadın olarak görüyorum. Oğlumu 

her kucağıma aldığımda Zarife Hanım için Allah'a dua ediyorum. 

      Balayeva Sabina 

     Bakü, Eski Ahmadli, Namig Aliyarli sokağı ev 4. 
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Bize neşe veren bayan. 

 
      

Ben, Shola Mammadova evlendikten sonra 2 yıl çocuğum olmadı. Herhangi 

bir doktora gitmedim. Aylar geçti ama anne olamadım. Ama tüm bunlara 

rağmen içimde bir his bana umut olduğunu söylüyordu. Ve bir gün Zarife 

Hanım'ı duyduktan sonra ocağına sığındık. Zarife hanım beni muayene etti 

ve tedaviye götürdü. 9 ay sonra bir kızım oldu - Shahverdiyeva Ayna 

Mubariz gizi. 

      Bana bir çocuk verdiği için Zarife Hanım'a minnettarım. Zarife Hanım'a 

başarılar dileriz. Allah evlatlarını korusun. Amin! 

Mammadova Shola 

Mardakan, Yesenin sokağı. Ev 5. 
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Güzel insan, çekici bayan.

 
     Ben, Seyfullayeva Ravana, evlendikten 2 yıl sonra bir çocuğum oldu. 
Hayatımdaki bu zor durum beni sarstı. Evli kadınlar gibi bir çocuğum olsun, 
onu kucaklamak, ona benzemek, sevinmek istiyordum. Ancak hastanede 
gördüğüm tedavi fayda etmedi. Sonunda ilahi vergi tahsildarı Zarife 
Hanım'ın resepsiyonuna geldim ve kayıt oldum. Zarife hanım beni çok iyi 
karşıladı. Beni muayene etti ve tedaviye götürdü. Bana verdiği 3 seanstan 
sonra çocukla kaldım. Hamileliğim boyunca Zarife Hanım'ı sık sık ziyaret 
ettim ve hamileliğimi sürekli takip etti. 9 ay sonra bir oğlum oldu. Adını Adil 
koyduk. 
     Adili bebeği kucağıma aldığımda önce Cenab-ı Allah'a ve Zarife 
Hanım'a dua ettim. Bana annelik ve çocuk sevincini veren bu iki güçtü! Ben 
zaten mutlu bir anneyim! 
     Zarife Hanım'a tüm aile fertlerimiz ve akrabalarımız adına en derin 
şükranlarımızı sunar, sağlık ve uzun ömürler dileriz. 

 
    Seyfullayeva Ravana Bakü, 8. mikro bölge, bina 19, daire 29 



 
 

58 
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İlahi beceriye sahip kadın

 
 
     Ben, Shuvalan yerleşiminde oturan Muradova Saadat, evlendikten 

sonra 2 yıldır çocuğum olmadı. nedenini bilmiyordum. Anne olma hayaliyle 

yaşadım. Tanıdıklarımız Zarife Hanım'a gitmemi tavsiye ettiler. Zarife 

Hanım'ı görmeye geldim ve beni muayene etti. Hamile kalamamamın 

sebebinin çocukluğumdaki soğuk algınlığı ve bunun sonucunda da 

iltihaplanma olduğu ortaya çıktı. Zarife Hanım'ın 3 seansından sonra 

hamile kaldım. Bu 9 ay boyunca hep gelip yanına gittim ve Zarife Hanım 

beni hep kontrol altında tuttu. Nihayet 9 ay sonra bir oğlum oldu. Adını 

Enver koyduk. 
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      Zarife Hanım'ın şifalı elleri sayesinde dünyaya gelen Anvar, hayatımın 

neşesi, gözümün nuru, hayallerim. Bu sevinci bana Zarife Hanım verdi. 

      İlâhi bir vergiye sahip röntgenci Zarife Hanım'a en derin şükranlarımı 

sunuyor, sağlık ve uzun ömür, çocuklarına mutluluklar diliyorum. 

     Saadat Muradova 
 

    Shuvalan, S.Vurgun street, house 63. 
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Ailemize neşe getiren bir kişi

 
 
     Ben, Lokbatan sakini olan Rena Nabiyeva, evlendikten sonra 6 yıl 
çocuğum olmadı. 6 yıldır çocuk özlemiyle yaşamak, ona sahip olamamak 
bence bir kadın için en acı şeydir. Bu acı duyguları yıllardır yaşıyorum ve 
hiçbir kadının bu kadar acı çekmesini istemiyorum. Yıllarca bebeğimi 
kucağıma almanın, onu okşamanın, öpmenin hayalini kurdum. 
Uyandığımda acı gerçeği gördüm ve içimden ağladım. Bebeğin sesini ve 
kahkahasını duyduğumda kalbim çarpıyordu. Her gün ellerimi Tanrı'ya 
uzattım ve hayalimin gerçek olmasını, çocuğuma sarılmayı ve anne olmayı 
diledim. Sabırla bekledim ve nedenini bilmiyordum. 

     Bir gün yakın akrabalarımızdan Zarife Hanım'ı duydum. Onun 
resepsiyonuna geldim. Zarife Hanım beni muayene ettikten sonra hamile 
kalamamamın asıl sebebinin tüplerime giren iğnelerin tüpleri emmemesi ve 
tutması olduğunu öğrendi. Zarife hanım beni tedaviye götürdü ve 
seanslarına geldim. 3 seanstan sonra çocukla kaldım. Hamileliğim normaldi 
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ve her zaman Zarife Hanım'ın gözetimi altındaydı. Nihayet 9 ay sonra kızım 
doğdu. Adını Zarife koyduk. 

     İlâhi maharetli Zarife Hanım'a çok müteşekkirim. Ailemize büyük neşe 
getirdi. Tanrı onu korusun. Amin. 

     Rena Nabiyeva 

 

     Lokbatan, 28 May sokağı. 
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Hepimizin neşesi Zarife Hanım

 
 
     Bakü'de ikamet eden ben Hasanova Ayten'in Hasanov Adil ile 
evlendikten sonra 1 yıl 9 ay çocuğum olmadı. Tıbbi tedavi etkisizdi. Vergi 
tahsildarı Zarife Hanım'ı akrabalarımdan duydum. Onun yerine sığındım. 
Zarife hanım beni çok iyi karşıladı. Muayeneden sonra üşüttüğümü söyledi 
ve beni tedaviye aldı. 3 seanstan sonra hamile kaldım. 9 ay sonra bir 
oğlum oldu. Adını Yusuf koyduk. Zarife Hanım bana dünyanın en büyük 
mutluluğunu, anne olmanın mutluluğunu yaşattı. Artık kendimi dünyanın en 
mutlu insanı olarak görüyorum. Joseph'i her kucakladığımda kendimi 
dünyanın en mutlu kadını olarak görüyorum. 

     Ailem ve ben Zarife Hanım'a çok müteşekkiriz. Onun nezaketini asla 
unutmayacağız. Zarife Hanım'a sağlık ve uzun ömür diliyoruz. Gözlerinin 
nuru, ellerinin gücü hiç eksilmesin! Yusuf'un kahkahası evimizin 
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dekorasyonudur. Küçük Yusuf'u her kucağıma aldığımda Allah'ın mucizesi 
Zarife Hanım'a dua ediyorum.      

Hasanova Ayten 

  Baku, Khatai bölgesi, General Shikhlinsky sokak, ev 37. 
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O bana anne olma şansı verdi 

 
 
     Ben, Gobustan yerleşiminde oturan Rena Tarlanova, Tarlanov Vugar ile 

evlendim. Aile hayatımızda her şey yolundaydı. Ama çocuğumuz olmadı. 5 

yıldır çocuk sahibi olma hayaliyle yaşıyorduk, kaderimizle barıştık bile. 

Bunun bizim kaderimiz olduğunu düşündük. 

     Yalnız kaldığımda, anne olma hayalimi gerçekleştirmek için içimden 

anne olma özlemiyle ağladım. Ben de mutlu bir kadın olmak ve çocuklarım 

olsun istiyordum! Ama aradan yıllar geçti ve ben hayalime ulaşamadım. 

Kısırlığı kaderim olarak görsem de içimde küçük bir umut kıvılcımı yandı. 

     Hiçbir tedavinin faydası olmadı. Zarife Hanım'ı akrabalarımızdan 

duyduk. Gara Garayev'deki ofisine geldik ve randevu aldık. Zarife hanım 
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ikimizi de muayene etti ve çok üşüdüğüm ortaya çıktı. Zarife hanım 

çocuğum olacağını söyledi. Bana verdiği 3 seanstan sonra hamile kaldım 

ve 9 ay sonra bir oğlum oldu. Adını Ilgar koyduk. 

     Ailemize büyük mutluluklar yaşatan ilahi maharetli Zarife Hanım'a 

şükranlarımızı sunarız. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Amin. 

 

     Rena Tarlanova 

 

     Garadagh ilçesi, Gobustan yerleşimi 
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Bize 2 çocuk veren Zarife Hanım 

 
     Ben, Shuvalan sakini Guliyeva Ramila ve Guliyev Mail, evlendiğimden 
beri bir yıldır çocuğum olmadı. Kocam ve ben çocuk sahibi olmayı çok 
istiyorduk. Ancak aylar geçti ve hayalimize ulaşamadık. Akrabalar ve 
tanıdıklar bizi teselli ettiler ve daha erken olduğunu söylediler merak 
etmeyin. 

     Bir gün Zarife Hanım'ı duyduk ve resepsiyonuna geldik. Zarife hanım 
beni dikkatle muayene etti ve bir sorunum olduğunu söyledi. Beni 5 ay 
tedavi etti. Bu süre içinde bana verdiği seanslar sonucunda hamile kaldım 
ve 9 ay sonra bir oğlum oldu. Adını Mahir koyduk. 

     Ondan sonra tekrar Zarife Hanım'a geldim ve 2 yıllık tedaviden sonra bir 
çocuğum daha oldu ve 9 ay sonra kızım dünyaya geldi. Adını Zümrüt 
koyduk. 

     Şimdi kendimi dünyanın en mutlu kadını olarak görüyorum. Sevgi dolu 
bir ailem ve iki güzel çocuğum var - oğlum Mahir ve kızım Zumrud. 
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     Allah'ın izniyle bana iki çocuk veren Zarife Hanım'a minnettarım. ellerini 
öpüyorum. Allah onu halkımızda fazla görmesin. Allah Zarife Hanım'ı 
halkımız için korusun! Amin! 

            Ramila Guliyeva 

 

 Shuvalan, Malikin sokak, ev 7. 
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Bize 3 çocuk veren ilahi yetenekli röntgen kadın 

       
     Ben Ramila Allahverdiyeva, Allahverdiyev Kamil ile 3 yıldır evliydim. 

Çocuğumuz olmadı. Doktorlar sebebini bulamadılar. Zarife Hanım'ı 

akrabalarımızdan duyduk. Onun resepsiyonuna geldik. Zarife hanım ikimizi 

de muayene ettikten sonra asıl sebebin çocukluktaki köklerimin 

olgunlaşmamış olması olduğunu ve beni tedaviye götürdüğünü söyledi. 9 

ay sonra 12 Kasım 2010'da bir kızım doğdu. Adını Shukufa koyduk. 

       İki yıl sonra, 2012 yılında Zarife Hanım'ın tedavisinin ardından bir 

oğlum dünyaya geldi. Adını Fazıl koyduk. İki yıl sonra, 2014'te bir kızım 

oldu. Adını Zehra koyduk. Ve yine Zarife Hanım'ın tedavisinin ardından. 

       Zarife Hanım'a ailemiz adına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Allah 

evlatlarını korusun. Amin 

 Ramila Allahverdiyeva, Hovsan yerleşim yeri 
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Şifalı ellerin sahibi Zarife Hanım 

 
     Ben, Zira yerleşimi sakini Zemfira Aliyeva, 2003 yılında Alizade Aliyar ile 

evlendi. İki çocuğum olmasına rağmen her iki durumda da çocuğum olmadı 

ve düştüm. Zarife Hanım'a gitmem tavsiye edildi. Onun resepsiyonuna 

kaydolduk. Bu Allah vergisi kadın bana fetüsün hamilelik sırasında rahim 

dışında geliştiğini, dolayısıyla kalmadığını söyledi. Zarife hanım beni tedavi 

etti ve hamile kaldım. Ama bu sefer çocuk normal gelişti ve 9 ay sonra 

2005 yılında bir kızım oldu. Adını Aziza koyduk. Daha sonra cennette 

Allah'ın, yeryüzünde Zarife Hanım'ın yardımıyla 2006 yılında bir kızım oldu 

ve adını Nazrin koyduk. 2008'de bir kızım daha oldu. Adını Nazanin 

koyduk. 

       Ailem ve ben, ilahi yeteneği için Zarife Hanım'a çok müteşekkiriz. Allah 

onu halkımızda fazla görmesin. Amin. 

    Zemfira Aliyeva Zira yerleşimi, Ordubadi caddesi, Ev 3. 
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Allah Zarife Hanım'ı korusun! 

 
     Ben, Bakü'de ikamet eden Firuza Valiyeva, Valiyev Kurban ile 

evlendiğimizden beri iki yıldır çocuğum olmadı. Hayalimiz çocuk sahibi 

olmaktı. Ancak tıbbi tedavi yardımcı olmadı. Çeşitli sağlık kurumlarına 

başvurduk. Ancak aldığımız tedavi işe yaramadı. Her seferinde, bir sonraki 

tedavinin başarısızlığı bizi hayal kırıklığına uğrattı. 

     Bir gün tanıdıklarımız bizi Zarife Hanımla nişanladı. Onun 

resepsiyonundaydık. Zarife Hanım beni tedaviye aldı. Bana verdiği 3 

seanstan sonra hamile kaldım ve 9 ay sonra da kızım oldu. Adını Zeynab 

koyduk. 

     Ondan sonra yengem Yakubali Pari'ye Zarife Hanım'a gitmesini tavsiye 

ettim. Ayrıca çocuğu yoktu. Zarife hanım da baldızımı tedavi etti ve bunun 

sonucunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Adını Gülnar koydular. 
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     Bugün kızlarımız Zeynab ve Gülnar ailemizde büyüyor. Bu güzel 

çocuklara sahip olduğumuz için yengemin ailesi ve ben Zarife Hanım'a 

minnettarız. Cennetteki Tanrı ve onun şifalı elleri ve yeryüzündeki parlak 

gözleri sayesinde ailemize neşe geldi. Allah Zarife Hanım'ı korusun. Amin. 

     Firuza Valiyeva 

 

     Baku, 6. bölge, I. Hashimov sokağı, ev 40 
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Bana 3 çocuk veren Zarife hanım 

 
 
     Ben, Zira sakini Babayeva Samira, Babayev Hijran ile evlendikten sonra 

birkaç yıl çocuğum olmadı. Tedavi yoktu. Zarife Hanım'ı akrabalarımızdan 

duyduk. Onun resepsiyonuna geldik. Allah vergili bu parlak gözlü kadın 

beni muayene etti ve üşüttüğümü ve borularımda sorun olduğunu söyledi. 

Beni tedaviye aldı. Bana verdiği 3 seanstan sonra hamile kaldım ve 9 ay 

sonra 2002'de bir kızım oldu. Adını Zarife koyduk. Daha sonra Zarife 

Hanım'ın tedavisi sayesinde 2003 yılında kızım Arifa, 2006 yılında da 

oğlum Rufat dünyaya geldi. 

      Allah Zarife Hanım'dan razı olsun. Ailemize getirdiği neşenin sınırı yok. 

 

       Samira Babayeva 

       Zira yerleşimi, Ağamaliyev caddesi, Ev 4, daire 7.   

 

Babayeva Arifə 
2 ildən sonra 

Zirə q. Tel: 456 73 59 
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Parlak gözler, şifalı eller 

 
 
     Ben, Mammadova Tabriza, Hovsan yerleşiminde ikamet eden 

Mammadzadeh Alakbar ile evlendiğimden beri 2 yıldır çocuğum olmadı. 

Daha doğrusu bir çocuk vardı ama kalmadı. Evli olduğumuz iki yıl içinde bir 

çocuğu kaybetmenin acısını çektik. Her seferinde çocuk sahibi olmayı dört 

gözle bekliyorduk. Ve sonunda... Yine çaresizlik, gözyaşı, keder... 

     Bir gün yakın akrabalarımızdan Zarife Hanım'ı duyduk ve onu görmeye 

geldik. Zarife hanım beni muayene etti ve kan pıhtısı olduğunu söyledi. 

Beni tedaviye aldı. Bana verdiği 3 seanstan sonra hamile kaldım ve 9 ay 

sonra 21 Eylül 2011'de bir kızım doğdu. Adını Zarife koyduk. Sonra 11 

Nisan 2013'te bir kızım oldu. Adını Yasemin koyduk. 
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     Bugün iki kız annesiyim. Zarife Hanım'ın adını taşıyan bal gibi tatlı iki 

güzel kızım Zarife ve Yasemin'in gelişi ailemize neşe ve mutluluk getirdi. 

Bunun için Zarife Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tanrı onu korusun. 

 

     Tebriza Mammadova 

 

     Hovsan, Kolhoz cad.  
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7 yıl sonra anne oldum! 

 
     Ben, Hovsanlı Rahmanlı, aile kurduktan sonra 7 yıl çocuğum olmadı. 
Hiçbir tedavinin faydası olmadı. Sonunda Zarife Hanım'ı akrabalarımızdan 
duyduk. Onun resepsiyonuna geldik. Zarife hanım beni dikkatle muayene 
etti ve sinir problemim olduğunu söyledi. Zarife Hanım beni tedaviye aldı. 
Bana verdiği 3 seanstan sonra hamile kaldım ve 9 ay sonra 14 Mart 
2012'de bir oğlum dünyaya geldi. Adını Hüseyngulu koyduk. 

      Zarife Hanım'a çok müteşekkiriz. Tedavisi sayesinde evimizin içinden 
bir bebek sesi gelmeye başladı. Tanrı onu korusun. Amin. 

       Hovsan, Okul caddesi, ev 22. 
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Allah Zarife Hanım'ı korusun! 
     Ben, Bakü'de ikamet eden Askerova Mehriban Aydın gizi, 2002 yılında 

Askerov Azad ile evlendim. 2 yıldır çocuğumuz olmadı. Kocam ve ben 

çocuk sahibi olmak istedik ve onları özledik. Ancak tedaviler işe yaramadı. 

      Umudumuzu kaybetmedik, ne zaman anne baba olacağımıza inandık. 

Bebeğimizin gelmesini bekliyorduk. 

      Zarife Hanım'ı duydum ve resepsiyonuna geldim. Bu yetenekli kadın 

beni muayene etti ve küçük bir sağlık sorunum olduğunu söyledi. Zarife 

Hanım'ın bana verdiği 3 seans sonucunda hamile kaldım ve 9 ay sonra da 

bir oğlum oldu. Adını İlyas koyduk. Zaten 12 yaşında güzel bir oğlumuz var. 

Ailem ve ben Zarife Hanım'a minnettarız. 

      Allah Zarife Hanım'dan razı olsun. İlyas şimdi 12 yaşında. O bizim 

ailemizin neşe kaynağı. 

 

      Bayan Mehriban 

 

      Babi, Yasamal mahallesi, pasaj 1128 
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Çok teşekkür ederim Zarife hanım!

 
 
     Ben, Bakü'de ikamet eden Adilova Gülşen, 2004 yılında Mammadov 

Nadir ile evlendim. Çok mutlu yaşadık. Evlendikten sonra 5 yıl çocuğumuz 

olmadı. 2005'te bir oğlum oldu ama kalmadı. Tek hayalimiz çocuk sahibi 

olmaktı. Şans bize gülümsedi. İlahi vergisi olan bir röntgen kadın olan 

Zarife Hanım'ı ziyaret etmem tavsiye edildi. Onun resepsiyonuna geldim. 

Zarife hanım beni muayene etti ve çocuğum olacağını söyledi. Bana verdiği 

3 seanstan sonra hamile kaldım ve 22 Şubat 2008'de bir kızım doğdu. 

Adını Sanuber koyduk. Şimdi kızım 8 yaşında. 

Allah Zarife Hanım'ı korusun. Hepimiz ona minnettarız. 

       Adılova Gülşan Bakü 
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Minnettarlığımızı ifade ediyoruz

 
 
     Ben, Ramila Aliyeva, Maştaga köyünün bir sakini olan Valeh Aliyev ile 

evlendim. Evlendikten sonra 3 yıl çocuğumuz olmadı. Birçok doktora gittim 

ve çaresiz kaldım. Umutlarım yıkıldı. Bütün tedavilere rağmen çocuğumuz 

olmadı. Çaresizlik içinde, umudumuzu Tanrı'ya bağlarız. Aylar geçti ve 

hayallerimize ulaşamadık. Sonunda 3 yıllık özlemimiz sona erdi. Bir gün 

akrabalarımızdan Zarife Hanım'ı duydum. Ofisine gittim. Zarife hanım beni 

muayene etti ve çocuğum olacağını söyledi. Çok mutluyuz. Bana verdiği 3 

seanstan sonra hamile kaldım ve 2008'de bir kızım doğdu. Adını Medine 

koyduk. Güzel, yakışıklı Medine! Medine bizim neşemiz, hayatımızdır. 

 

      Zarife Hanım'a tüm ailemiz adına müteşekkiriz. Allah sağlık versin, 

evlatlarını korusun. 
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Aliveva Ramila Mashtaga, Mandıra Devlet Çiftliği 
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İlahi Yetenekli Kadın 

 
 

Ben, Ağasiyeva Maleyka, 2004 yılında Agasiyev Rahid ile evlendim. 2 

yıl çocuğumuz olmadı. Doktorlara çok gittim. Yardım yoktu. Doktorlar 

sonunda bana kısır olduğumu söylediler. Yani benim sorunum kısırlık ve 

asla çocuğum olmayacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Doktorlardan 

duyduğum "Sonsuzsun, yani asla çocuğun olmayacak" kararı kaderimi alt 

üst etti. Kendimle ilgili ağır düşüncelerim vardı. Ama Zarife Hanım'ı yakın 

akrabalarımızdan duydum. Onun resepsiyonuna geldim. Beni çok iyi 

karşıladı. Muayeneden sonra doktorların bana yanlış teşhis koyduğunu ve 

kısır olmadığımı söyledi. Zarife hanım çocuğum olacağını söyledi. Sanki 

tüm dünya benim için affedilmiş gibiydi. Bana verdiği 3 seanstan sonra 

hamile kaldım ve 2 Nisan 2006'da bir kızım doğdu. Bayan Zarife kendine 

Fatima adını verdi. 
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     Ailem ve ben bu harika insana çok müteşekkiriz, sevgili Zarife 

Hanım. Onun nezaketini asla unutmayacağız. Zarife Hanım bana yaşama 

sevincini verdi güzeller güzeli Fatma'm. O benim kurtarıcım, iyilik meleği! 

 

 Ağasıyeva Maleyka 

Güven bağları k., 18 
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Şifalı eller 

 
     Alakbarova Khuraman Abdullayev, Mirdamat ile evlendikten sonra 7 yıl 

boyunca çocuğu olmadı. Birçok klinik ve doktora başvurduk. Ama acımıza 

çare bulunamadı. 

     7 yıl! 7 yıl çocuksuz! Bu yılların acısını ve çaresizliğini hala 

unutamıyorum. Her seferinde başarısız tetkikler ve tedaviler bizi hayal 

kırıklığına uğrattı. "Sonsuz kadın" kelimesini duymak benim için bir trajedi 

olabilir. Tanıdık ve akrabalarımız, "Allah lütufkârdır!" diyerek bizi teselli 

ettiler. Ve "umutsuzluğa kapılmayın." Ama yıllar geçtikçe umutlarımız suya 

düştü. 

      Son olarak Zarife Hanım'ın mucizesini yakın akrabalarımızdan duyduk. 

Onun resepsiyonuna geldik. İlâhi maharetli bir insan olan Zarife hanım beni 

muayene etti ve bir çocuğum olacağını söyledi. İlk başta kulaklarıma 
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inanamadım. Bana verdiği 3 seanstan sonra hamile kaldım ve 9 ay sonra 

2007'de bir kızım doğdu. Adını Seyidbacı koyduk. Ondan sonra yine Zarife 

Hanım'ın yardımıyla ikinci bir çocuğum oldu ve 2010'da bir erkek çocuğum 

oldu. Adını Miryahya koyduk. 

     Bu güzel insana, ilahi bir armağanı, şifalı elleri ve parlak gözleri olan 

Zarife Hanım'a hepimiz en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Tanrı onu 

korusun. Amin. 

 

Alakbarova Horaman 

 

         Mashtaga, Khanlar caddesi, Ev 28 a. 
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Parlak gözler 

 
 
     Ben, Ismayilova Ceyhuna ve Ismayilov Habil 2 yıllık evliydim ve 

çocuklarımız yoktu. Bir çocuk sahibi olmayı çok istedik. Herhalde Zarife 

Hanım kaderimizde rol oynamalıydı. Zarife Hanım ile tanışmamı tesadüf 

değil, kaderimin bir hediyesi olarak değerlendirdim. 

      İlâhi maharetli Zarife Hanım'ı duydum ve ofisine geldim. Zarife hanım 

beni muayene etti ve çocuğum olacağını söyledi. Çocukken üşüttüğüm 

ortaya çıktı. Ancak doktorlar bunu belirleyemedi. Bana verdiği 3 seanstan 

sonra hamile kaldım ve 9 ay sonra bir oğlum oldu. Adını Sabuhi koyduk. 
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      Ailem ve ben Zarife Hanım'a sağlık ve uzun ömür diliyoruz. Zarife 

Hanım'ın bu ilahi mahareti tükenmesin. Tanrı onu bizim için korusun! Amin! 

 

İsmayılova Ceyhuna 

Bakü, Montin yerleşimi, Taş ocağı, ev 253. 
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Rüyamda bana görünen Zarife Hanım 

 
     Ben, Tarana Mammadova ve Mammadov Yaşar ile evlendiğimden beri 

iki yıldır çocuğumuz olmadı. Herhangi bir tedaviye gitmedim. Ama bir gün 

ben uyurken Zarife Hanım'dan bahsedildi. Bu ilahi vasıflı kadını rüyamda 

gördüm. Bu başlı başına bir mucizeydi. Ben de böyle bir insan olduğunu 

sordum ve öğrendim ve hiç vakit kaybetmeden resepsiyonuna geldim. 

Zarife hanım onu rüyamda gördüğümü duydu. Sonra beni muayene etti ve 

bir çocuğum olacağını söyledi. Çok mutluydum. Zarife Hanım'ın bana 

verdiği 3 seanstan sonra 12.11.2018 tarihinde hamile kaldım ve 9 ay sonra 

2007 yılında bir oğlum dünyaya geldi. Bayan Zarife ona - Ali adını verdi! 

      Zarife Hanım'a şükranlarımı sunar, sağlıklar dilerim. 

Mammadova Tarana, 
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Beni ölümün pençesinden kurtaran Zarife Hanım

 
     Ben, Nasirova Sevinç, Nasirov İbrahim ile evlendim. Bir yıldır 

çocuğumuz olmuyordu. Çocukken kanamam vardı ve kan pıhtısı vardı. 

Zarife Hanım'ı duydum ve resepsiyonuna geldim. Zarife hanım beni 

dikkatle muayene etti ve cenini çocukluğumun dibine kadar getirdi. Çocuk 

doğduğunda Zarife Hanım, trigeminal nevraljisi olduğunu öğrenmiş ve 

tedavi etmiştir. Çocuğa Haşim adını verdik. 

      Beni ve oğlumu ölümden kurtaran Zarife Hanım. Hayatta asla "nasıl" 

demeyin. Tanrı seni korusun. Amin. 

            Nasirova Sevinç,  

Baku, Anvar Alikhanli str., House 17 
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Umut Işığımız 

 
    Ben Guliyeva Ayten, 2009 yılında Guliyev İsrafil ile evlendim. 2 yıldır 

çocuğumuz olmadı. İlâhi maharetli Zarife Hanım'ı duydum ve onun 

resepsiyonuna geldim. Zarife hanım beni muayene etti ve her çocuğum 

bodur olduğunu söyledi. Beni tedaviye aldı ve verdiği 3 seanstan sonra 

hamile kaldım ve bu sefer bebeğim tamamen gelişti. 9 yıl sonra, 29 Eylül 

2011'de bir kızım doğdu. Adını Aysu koyduk. 

      İlahi bir beceriye sahip bir röntgen kadını olan Zarife Hanım'a 

şükranlarımı sunarım. 

               Guliyeva Ayten  

Baku 
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Güzel İnsan 

     
Adım Rahimli Gönul ve eşim Rahimli Farhad ile 2 yıldır evliyiz ve bu 2 yıldır 

hiç çocuğumuz olmadı. Doktorlara gitmemin bir faydası olmadı. Çocuk 

sahibi olma arzusuyla işkence gördük. Akrabalar ve tanıdıklar bizi teselli etti 

ve sabır diledi. İçimden, tüm umudumu kaybettim. Zarife Hanım'ı duyduk ve 

resepsiyonuna geldik. Zarife hanım beni muayene etti ve çocuğum 

olacağını söyledi. Bana verdiği 3 seanstan sonra hamile kaldım ve 9 ay 

sonra 31.10.2007'de kızım oldu. Adını Gülgaz koyduk. 

      Zarife Hanım'a sağlık ve uzun ömür diliyoruz. İnsanlara her zaman 

neşe getirsin. Amin  

Rahimli Gönul 

  Bakü 
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Zarife Hanımımız 

 
    Ben, Aygun Yolchuyeva ve benim kocam Yolchuyev Elçin ile evlendikten 

sonra uzun bir süre çocuğumuz olmadı. İkimiz de çocuk özlemiyle doktora 

gittik ama çabalarımız boşa çıktı. Zarife Hanım'ı akrabalarımızdan duyduk 

ve resepsiyonuna geldik. Zarife hanım beni muayene etti ve çocuğum 

olacağını söyledi. Çocukluğumda polip olduğumu ve kirli olduğunu söyledi. 

Pürülan bir inflamatuar süreç var. Bana verdiği 3 seanstan sonra bebeğim 

oldu ve tüm bu 9 aylık hamilelik süreci hep Zarife Hanım'ın gözetiminde 

geçti. 2013 yılında bir oğlumuz oldu. Adını Ramiz koyduk. 

      Ailem ve ben Zarife Hanım'a derin şükranlarımızı sunuyoruz. Tanrı onu 

korusun. Amin. Yolçuyeva Aygün, 

  Bakü, Khatai bölgesi, Gence caddesi, 23. 
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Bize umut veren kişi 

 
     Ben, Mammadova Nurana ve eşim Mammadov Kamaladdin ile 

evlendiğimden beri bir yıldır çocuğumuz olmadı. Tedaviler etkisizdi. Kocam 

ve ben bir çocuk için can atıyorduk. İlahi bir beceriye sahip bir röntgen 

kadını olan Zarife Hanım'ı duyduk ve onu görmek için Bakü'ye geldik. Zarife 

hanım beni muayene etti ve çocuğum olacağını söyledi. Bana verdiği 

seanslardan sonra bir çocuğum oldu ve 16.07.2012 tarihinde bir kızım 

doğdu. Adını Nuray koyduk. 

      Zarife Hanım'a çok müteşekkiriz. Kendisine sağlık ve uzun ömür 

diliyoruz. 

 

Memmedova Nurana 

Zagatala bölgesinin N askeri birimi 
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Büyük bir kalbi olan bir kişi

 
     Ben, Memmedova Güllü ve eşim Memmedli Ilgar ile evlendikten sonra 

çocuğumuz olmadı. Doktorların tedavisi işe yaramadı. Umudumuzu 

tamamen kaybettik. Bir gün akrabalarımızdan Zarife Hanım'ı duyduk ve 

resepsiyonuna geldik. Zarife hanım beni muayene etti ve verdiği 3 

seanstan sonra hamile kaldım. 9 ay sonra 06.07.2011 tarihinde bir kızım 

dünyaya geldi. Zarife Hanım'ın tavsiyesi üzerine adını Fatma koyduk. 

      Bu güzel insana hepimiz müteşekkiriz Zarife Hanım. 

 

Memmedova Güllü 

Hovsan yerleşimi, E. Gasimov caddesi, Bina 14, daire 69. 
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Şifalı elin ve ışıldayan gözlerin sahibi

   
     Ben, Jafarova Zumrud ve eşim Jafarzadeh Hafız ile evlendiğimden beri 
7 yıldır çocuğum olmadı. Bu süre zarfında gitmediğimiz doktor kalmamıştı. 
Ancak hiçbir tedavi işe yaramadı. Sonunda Zarife Hanım'dan haber aldık 
ve resepsiyonuna geldik. Zarife hanım beni muayene etti ve çocukluğumda 
hem üşüttüğümü hem de mikrop kaptığımı söyledi. Beni tedavi etti ve 
hamile kaldım. 9 ay sonra, 2 Aralık 2002'de bir kızım doğdu. Bayan Zarife 
kendisine - Leyla adını verdi. 

      Sonra Zarife Hanım'ın ve cennetteki Tanrı'nın yardımıyla bir çocuğum 
daha oldu ve 13 Mart 2004'te bir kız çocuğum doğdu. Adını Celala koyduk. 

      Zarife Hanım'a şükranlarımızı sunarız. Onun nezaketini asla 
unutmayacağız. 

Caferova Zümrüt, 

Zira yerleşimi, Baba cad. 
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Allah sizi korusun Zarife Hanım! 

  2 yıllık evliydim. Çeşitli doktorlar tarafından yapılan çok sayıda tetkik, 

tedavi ve teşhisler sonuç vermedi. Tedaviler bizi maddi ve manevi olarak 

yordu. Ama her şeye katlandık ve çocukları özledik. Aylar değişti. Sonuç 

yoktu. çocuğum olmadı. Şehirdeki tanınmış doktorlara danıştım ama 

boşuna. Bir gün Zarife Hanım'ı duydum. Dürüst olmak gerekirse, önce biraz 

tereddüt ettim. Sonra onunla tanışmaya karar verdim. Tanrıya şükür, 

yakında hamile kaldım. Sevincim sınır tanımıyordu. Zarife Hanım'ın yanına 

geldiğimde birçok ailenin de bu sevinci yaşadığına şahit oldum. 

      Zarife Hanım'ın hamileliği boyunca herhangi bir ilaç kullanmasına izin 

verilmedi. Her şeyin yoluna gireceğini ve sağlıklı çocuğumun dünyaya 

geleceğini söyledi. Bu oldu. Oğlum Yusuf doğdu. Onun gelişi hayatımıza 

neşe ve mutluluk getirdi. Ailem ve ben bunun için Zarife Hanım'a çok 

müteşekkiriz. Allah sizi korusun Zarife Hanım. 

                 Gurbanova Ulviya 
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Herkesi tanısın, benim adım Hasan 
Ve Bayan Zarife benim büyükannem!

 
 

 

     Bugün herkes, bahsedeceğim kişiyi görecek ve tanıyacak kadar şanslı 

değil. Meslek olarak bir biyolog olmama rağmen, doğaüstü güçlerin varlığı 

ve insanların yaşamları üzerindeki etkileri konusunda hiçbir zaman şüphe 

duymadım. Belki de tüm dünyada "röntgen kadını" olarak bilinen Zarife 

Hanım'ın Azerbaycan halkına bir lütfudur. 

     Zarife Hanım ile tanışıklığımız 2014 yılının başlarına kadar uzanıyor. O 

zamanlar eşim böbrek taşı hastasıydı. Tıbbi yöntemlerle tedavi edilebilen 

bu hastalığın modern zamanlarda büyük bir sorun olmadığı doğrudur. 

Ancak 3 seans tedavi etmemize rağmen taşın boyutu büyüktü (7 mm), bu 

nedenle doktorlara göre ameliyat kaçınılmazdı. Çok şükür Zarife Hanım'ın 

şifalı elleri o an yardımımıza yetişti. Allah'ın izniyle Zarife Hanım'ın da 

yardımıyla kısa sürede iki taştan biri böbrekten çıkarıldı. O zamanlar (Mart-

Nisan 2014) bebeğimizin geleceğini öğrendik. Böbrek taşlarından biri hala 

Nəsirov Həsən   
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mevcut olduğu için doktorlar doğumun mümkün olmayacağını ve fetüsün 

yok olacağını söylediler. 

     Fetus 6 aylıkken Zarife Hanım'ın tavsiyesi üzerine ultrason 

muayenesine gittik. Burada da doktorlar hoş bir şey vaat etmediler. Tıbbi 

hizmetlerin maliyetini düşürmeyi ve çalışmalarını küçümsemeyi 

düşünmüyorum. Tek gerçek, fetüste "ödem" (vücudun çoğu yerinde, 

özellikle kafada deri altı tümörleri) olduğu için doktorlar, eksik doğmuş olsa 

bile yok olacağını söylediler. İşin tuhafı Zarife Hanım bunu duyunca 

endişelendi ve doktorların yanıldığını söyledi. (P.S. daha sonra Zarife 

Hanım'ın bu sözleri bizi korkutmamak için söylediğini öğrendi). 

Başta anneler olmak üzere tıp bilgisi olan herkes hamilelik sırasında 

karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere tüm organlar için çift etki 

gerektiğini bilir. Bir yanda böbrek taşı sorunu, diğer yanda fetüsün ödemi 

bizleri çok endişelendirerek çocuğun öleceği düşüncesini yarattı. 

Böylece 9 ay geçmiş oldu. Evimiz aydınlandı. Bebeğimiz doğdu. Her şey 

Hasan'ın babaannesi Zarife Hanım'ın dediği gibi oldu. Hasan'da ödem 

belirtisi yoktu. Sağlıklı, güzel oğlumuz doğdu. Zarife hanım daha sonra bize 

rahimde gerçekten ödem olduğunu söyledi. Sadece Zarife Hanım şifalı 

elleriyle çıkardı. Zarife Hanım, doğmadan önce Hasan'ı doğuştan gelen 

yeteneğiyle karnında gözlemleyerek, onun güzel, uzun saçlı, beyaz bir 

çocuk olduğunu söyledi. Nitekim Allah bize böyle bir evlat verdi, Hasan'ın 

kurtarıcısı sayesinde. 

     Bugün Zarife Hanım'ı sık sık ziyaret ediyor, samimiyetinden ve 

nezaketinden faydalanıyor, tavsiyelerinden yararlanıyor, muayene ve 

tedavisinden yararlanıyoruz. Allah bu fenomen hanımefendiyi milletimize 

çok görmesin. Zarife Hanım, sizi seviyoruz, size ömrümüzün sonuna kadar 

minnettar olacağız. 
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                       Elnur Nasirov 

 

Biyoloji Üzerine Felsefe Doktoru, 

ANAS Toprak Bilimi ve Agrokimya Enstitüsü kıdemli araştırmacısı. 
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Şifalı eller 

      
 

 

     Ben Jalilova Maya, Ağustos 2007'den beri evliyim. 2011 yılına kadar 
zaman zaman birçok yeri ziyaret ettim. Gerekli tahlil ve tedavilerden sonra 
sonuçsuz kaldım. Doktoruma göre eşimin kan akrabası olduğum için 
“çocuğunuz olmayacak” cevabını aldım. 

     Kocam ve ben pes etmedik. Gerekirse çocuk evlat edinmeye karar 
verdik. Ama Zarife Hanım'ın resepsiyonuna geldikten sonra umut ettik. 
Umutlarımız boşa çıkmadı. 

26 Ekim 2011'de ilk çocuğum kızım Saida doğdu. Ailemizin neşesi sınır 
tanımıyordu. İlk torun bizim evde doğdu. 

     1 Mart 2014 tarihinde ikinci çocuğumuz olan oğlum Said dünyaya geldi. 
En önemlisi de artık ne benim ne de çocuklarımın ilaca ihtiyacı vardı. 
Elbette Zarife Hanım'ın periyodik muayene ve tedavisi sonucunda. 

Cəlilova Səidə 
 4 ildən sonra 

 

 

Cəlilov Səid 
 4 ildən sonra 
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     Şahsen teşhisinden şüphem yok. Bize sorununun akrabalık değil, 
zaman olduğunu söyledi. Bu oldu. Zamanında aldığım tedavi her şeyi 
çözdü. 

     Aile olarak cennetteki Tanrı'ya ve yeryüzündeki Zarife Hanım`a 
minnettarız. 

Maya Jalalova 
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Güzeller güzeli Zarife Hanım

 
 

 
     Ben, Aliyeva Nigar, Ujar bölgesinin Mususlu köyünde yaşıyorum. 2008 

yılında evlendim. 6 yıldır çocuk bekliyorum. Birçok doktora gittim. Çok 

sayıda tedavi ve muayeneden geçtim. Ama herhangi bir sonuç görmedim. 

Artık hayatımı çocuksuz ve anlamsız görmüyordum. Kısırlığın bir büyü 

olduğunu sanıyordum. 

      Ancak bir gün yakın bir tanıdığımızın tavsiyesi üzerine Zarife Hanım ile 

tanıştık. Zarife Hanım'ın tavsiyesi üzerine tedaviye başladım. Allah bize 

Zarife Hanım'ın eli yardımıyla bir evlat verdi. 1 Nisan 2015'te kızım Nubar 

doğdu. Bu nedenle gökte Allah'a, yerde Zarife Hanım'a borçluyum. Allah 

Əliyeva Nübar  

 6 ildən sonra 
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onu milletimizden mahrum etmesin. Sana hayatım boyunca minnettar 

olacağım. Allah herkese çocuk sevinci versin. 

      Çok teşekkür ederim Zarife Hanım! 

 

Aliyeva Nigar 

Ujar ilçesi, Mususlu köyü. 
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Güçlü Bayan 

 
 
 

     Ben, Garayeva Günay 2009 yılında evlendim. 5 yıldır çocuğum yoktu. 

Gittiğim her yerde sebep yoktu. 13 kez İran'a gittim. Nedeni düşmedi. Ama 

şunu da söyleyeyim 4 kez hamile kaldım. Fetus bitmedi. Hatta bir tanesi 

canlı olarak alındı. Doktorlar bana bir sebep vermedi. 

     Vallahi Zarife Hanım arabulucu olarak bize gönderildi. 2014 yılının 

Temmuz ayında Zarife Hanım'ı ilk kez görmeye geldim. Bana verdiği 3 

seanstan sonra hamile kaldım. Zarife Hanım beni 9 ay tedavi etti ve bir 

oğlum oldu. Bayan Zarife oğlumun adını Galib koydu. Oğlum şu anda 1 

yaşında 4 aylık. Yine Zarife Hanım'ın yardımıyla ikinci çocuğum için 

adayım. 5 aylık hamileyim. Yukarıda Allah'ım yerde Zarife Hanım'ın da 

yardımıyla oğlum Galibhep huzur içinde yaşayacak inşallah! 

Garayev Galib 

5 years later 
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     Galib artık gözyaşlarımı unutturdu. Allah herkese evlat nasip etsin. 

Amin. Allah yardım etsin Zarife Hanım. Allah onu bize fazla görmesin. Allah 

uzun ömür ve sağlık versin. Çocuğu olmayanların da benimle aynı 

nedenlere sahip olmasını istiyorum. Amin. 

     Teşekkürler Zarife Hanım! Yazdıklarımın sana yettiğini sanma. Her 

seferinde kalbimizdesin. Allah seni bizden mahrum etmesin. Amin. 

                   Gunay Qarayeva 
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Teşekkürler Zarife Hanım! 

 
 

  

     Ben Memmedov Hasan'ın annesiyim. 4 yıldır çocuğum yoktu. Bu yıllar 
boyunca hiçbir kadın acı çekmesin. Her gün bir çocuk hasretiyle uyumak ve 
çocuğumu ancak uyandığında rüyada gördüğümü anlamak gibi acı gerçek, 
insanı yıllarca mahveder ve onu ruhen sarsar. 
      Ama bir gün bir tanıdığım Zarife Hanımla görüşmemi tavsiye etti. 
Sadece 4 yıl sonra, 17 Ocak 2012'de Zarife Hanım'ın da yardımıyla oğlum 
Hasan dünyaya geldi. Hamileliğimde Zarife Hanım'ın yanındaydım. Sorun 
yoktu. Çocuk sağlıklı doğdu. Hasan şu anda 5 yaşında. Bugüne kadar 
herhangi bir sorun yok. 
      Teşekkürler Zarife Hanım. Tanrı onu korusun. İyileştiren elleri acımasın. 
Yüce Yaradan'ın bizlere armağan ettiği bu harika, ışıltılı gözlere ve şifalı 
ellere sahip olan Zarife Hanım her zaman var olsun! Amin! ellerini 
öpüyorum. Onu çok seviyoruz. 
 

Məmmədov Həsən 
Məhərrəm oğlu 
 4 ildən sonra 
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Size çok müteşekkiriz Zarife Hanım!

 
 

 

     Amrahov Amin'in annesiyim. Evlendiğimden beri bir yıldır çocuğum 

olmadı. Bir yıl sonra, 18 Kasım 2014'te, cennette Tanrı'nın ve yeryüzünde 

Zarife Hanım'ın yardımıyla oğlum Amin doğdu. 

      Birçok kez hamile kaldım. Ama çocuk düştü. Zarife Hanım'ın yanına 

geldikten sonra hamile kaldım. Hamileliğim sonuna kadar başarılı geçti. 

Sağlıklı bir bebek doğdu. Oğlum Amin şu anda 2 yaşında. 

      Çok teşekkür ederim Zarife Hanım. Şifalı elleriniz olsun. Sana tüm 

hayatımı borçluyum. Bu borç o kadar büyük ki hayatımın geri kalanında 

sana ödeyemeyeceğim. Bana anne olmamı verdin! Bana güzel ve tatlı 

oğlum Amin'i bir ışık küresi olarak verdin. Tanrı seni korusun. Amin! 

 

 

Əmrahov Amin  
 1 ildən sonra 
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Tanrı iyileştiren ellerinizi korusun, Zarife Hanım!

 
 

      Uzun yıllar oğlumu kucağıma almayı, onu okşamayı, torununun 

gülüşünü duymayı, onu öpmeyi hayal ettim. Benim hayalim sadece bir 

rüyaydı. Bu özlem kalbimde yaşıyordu. 

      Zarife Hanım, Allah sizi bu milletten mahrum etmesin. Ailemizin 

sağlığında, torunlarımızın hayatta kalmasında ve sağlığında çok acı 

çektiniz. Sadece bize değil, bizim gibi birçok aileye de bebek sahibi olma 

konusunda yardımcı oldunuz. Yaptığınız her şey için Allah size uzun ömür 

ve sağlık versin. Sen faydalı bir insansın. Allah bu mübarek Muharrem 

ayında dualarımızı kabul etsin. Oğlumuz Zaki sizin yardımlarınız sayesinde 

dünyaya geldi. 

      Çok teşekkürler! 

   Bayan Hacer. 

 

Abasov Zaki  
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Tanrı sizi korusun, Zarife Hanım!

 
 

 

     Ben Sumgayıt sakini Khagani Babayev. 2014 yılında Babayeva Aygün 

ile evlendim. Düğünümüzün ardından eşim hamile kaldı. Hamilelik 

sırasında eşimi doktora götürdüm. Doktorlar çocuğa bodur teşhisi koydu. 

Doktorlar çocuğu öldürdü ve karıma gelecekte çocuk sahibi olmak için 

yıllarca tedavi görmen gerektiğini söylediler. Doktorlarla ve eşimle 

anlaşamayınca Zarife Hanım'ın yanına gittim. Ve şifalı elleri sonucunda 

eşim 3 seans sonra hamile kaldı. Ancak doktorlar henüz çocuğunuz 

olmayacağını söyledi. Çok şükür artık Aysu adında bir kızımız var. Bütün 

bunlar cennette Tanrı'nın, yeryüzünde Zarife Hanım'ın yardımıyla mümkün 

oldu. Allah Zarife Hanıma uzun ömür ve sağlık versin. Zarife Hanım'a 

şükranlarımı sunar, ellerini öperim. Akrabalarımı ve arkadaşlarımı Zarife 

Hanım'a götürüyorum. Onlar da Zarife Hanım'ın yanına gelirler ve şifa 

bulurlar. Ne bir hekime ne de bir şifacıya güvenmiyorum, yaşadığım 

müddetçe, bir sorun olsa ne bir doktor ne de bir bilim adamı Zarife Hanım'a 

Aliyeva Nubar  
 6 years later 
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teşhis koyamaz. Çünkü Zarife Hanım, karanlık bir odada bir insanın ne tür 

bir hastalığı olduğunu parlak gözleriyle anlatır. 

Kağan Babayev 

Sumgayıt, 48. blok, ev 55 
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Sizi çok seviyoruz Zarife Hanım!

 
 
     Ben Mirzayeva Günel, evlendikten sonra 5 yıl çocuğum olmadı. Yani 
Türk doktorların, İranlı doktorların ve Azerbaycan'da gitmediğim bir yer 
yoktu. Birçok ülkede seçilmiş doktorların muayenesi ve tedavisi etkisizdi. 
Anne olma hayalim gözlerimin önünden kayboluyordu. Çaresizdim. 5 yıldır 
çocuk özleminden bıktım usandım. 
     Yengem Gulchohra bana Zarife Hanım'a gitmemi tavsiye etti. Onun 
resepsiyonuna gittim. Zarife hanım bana baktı ve beni muayene ettikten 
sonra hiçbir şeyim olmadığını söyledi. Ve bana çocuk yapmam için 2 ay 
verdiğimi söyledi. İkinci seansa geldiğinde Zarife hanım gidip testi yaptır 
dedi ve ben hamile kaldım. Sevincim sınır tanımıyordu. 9 ay boyunca Zarife 
Hanım'ın kontrolündeydim. Şimdi, Tanrıya şükür, üçüncü bir çocuğum var. 
Şu anda 2 çocuğum var - kızım Khuraman (2013) ve oğlum Ekber (2015). 
     Yıllar önce bana üç çocuğunuz olacağı söylenmiş olsaydı, buna 
inanmazdım. Şimdi 3 çocuk annesiyim! Bu bir kadın için en büyük mutluluk! 



 
 

112 
 

     Zarife Hanım'a teşekkür eder, şifalı ellerini öperim. Kendisine sağlık ve 
uzun ömür diliyorum. Allah bizi ondan mahrum etmesin. Ailem ve ben 
hepimiz minnettarlığımızı ifade ediyoruz. 
 

 
Mirzayeva Günel 

 
Hajigabul ilçesi, Kalana köyü   
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Şifa meleğimiz Zarife Hanım 

     Mucizeler yaratan Zarife Hanım, şifalı elleri ve ışıl ışıl gözleri ile ailemize 

de bir mucize yaşattı. İnanılmaz ilahi güce sahip bu hanımefendiyle 

tanıştığımda 3 yıllık evliydim. Çeşitli doktorlara danışmama rağmen kesin 

bir teşhis veya sebep verilmedi. Dokunmadığımız hastane kapısı 

kalmamıştı. Her seferinde umutlarımız suya düştü. Hayatımın en güzel 

günlerini tedavi ve ilaçla geçirdim. Bu tedaviler bana iyi gelmedi. Bütün 

umutlarımın yok olmak üzere olduğu bir dönemde Zarife Hanım'ın 

mucizelerini işittim ve bir çare bulmak ümidiyle umudun kapısını çaldım. 

Beni muayene ettikten sonra seanslarına davet etti. Bir süre sonra anne 

olacağımı öğrendim. Bu şifalı eller sonucunda Murad'ımla kavuştum. 

Murad'ın gelişi ailemize neşe, mutluluk ve yeni bir soluk getirdi. Artan 

yaşama arzusu. Bu sonsuz sevinci için Zarife Hanım'a her zaman 

minnettarız. Bugün ailemizin her ferdi Zarife Hanım'a dua ediyor ve 

şükranlarını sunuyor. Rabbimiz onu her zaman korusun ve uzun ömürler 

versin ki şifa meleği bu güzel hanım bizim gibi evlat özlemi çeken ailelere 

mutluluk getirsin. 

 

         A. Yakut 

 

  Fuzuli bölgesinden göçmen. 

  Abşeron ilçesi, Masazir köyü. 
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Şifalı eller 

 
 

     Gözleri röntgen, elleri şifa kaynağı olan Zarife Hanım'ı milletimize verdiği 

için öncelikle bizi yaratan Allah'a şükrediyorum. 

     9 yaşındayken annem beni doktora değil Zarife Hanım'a götürdü. Her 

seferinde mucizevi ellerinde şifa buldum. Şimdi 25 yaşındayım ve hala 

herhangi bir aile şikayeti ile Zarife Hanım'a gidiyoruz. 

     Ben de hayatımdaki en büyük hediyeyi oğlum İsmail'i Zarife Hanım'ın 

tedavisiyle kazandım. Mart 2015'te evlendim ve o yılın Temmuz ayında sırt 

ağrım nedeniyle Zarife Hanım'a başvurdum. Tedavimi aldıktan bir ay sonra 

kontrole gittiğimde zaten hamile olduğumu öğrendim. 9 aylık hamileliğimde 

ne ultrasona ne de başka bir doktora gittim sadece Zarife Hanım'a ayda bir 

gittim çok şükür bebeğimi güvenle kucağıma aldım. 

Nağıyev İsmayıl 
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     Bayan Zarife'yi kabul etmeye herkes yürekten sahip değildir. Allah'ın 

mucizesine inandığım için kendimi şanslı insanlardan biri olarak görüyorum 

ve ailece doktor, iğne ve ilaç bilmediğimiz için Allah'a şükrediyorum. 

Hepimiz Zarife Hanım'a uzun bir ömür ve sağlık diliyoruz. 

     Allah Zarife Hanım'ı milletimizin başındakilerden mahrum etmesin. 

Amin.               

Nagiyeva Aysel 
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Allah, Zarife Hanım'dan razı olsun! 

 
 
  

     3 yıldır evliyim. çocuğum olmadı Birçok doktora gittim ve çeşitli tedaviler 

gördüm. Ama faydasını görmedim. Her tedavi için bir sürü ilaç kullandım. 

İnanın her ilaç aldığımda yoruldum. Bir gün Gara Garayev metro 

istasyonunun yakınında Zarife adında bir hanımefendi olduğu söylendi. 

Ona "Röntgen hanım" denir. Işığı kapatır, sana bakar ve sorunun ne 

olduğunu söyler. Kayınvalidem ve ben 26 Ocak 2014'te onu görmeye gittik. 

Bizi karşıladı ve bana baktı. Basit bir soğuk algınlığı problemim olduğunu 

söyledi. Çözeceğini ve tedavi için gelmemi istedi. Seanslarına 3 gün 

boyunca geldim. Bu 3 seanstan sonra test ettim. Gözlerime inanamadım: 

test pozitifti. Çok heyecanlıydım. Sonra Zarife Hanım'ı aradım ve ona haber 

verdim. Çok mutlu oldu ve bir haftalığına test yaptırmamı söyledi. Bir hafta 

sonra resepsiyonuna gittim. Beni tekrar tedavi etti ve tebrikler dedi - 

hamilesin! Bu sözü bekliyordum. Sonunda Zarife Hanım, sadece onu 

dinleyeceğimizi söyledi. Doktora gitmeyeceksin ve sorunun ne olduğunu 

Habibzada Aliakbar 
3 years later 
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bana bildirin dedi. Dokuz ay boyunca onu ayda bir ziyaret ettim. Yani dokuz 

ay bitti. Anne oldum! 12 Ekim'de oğlum Alakbar doğdu: 4 kg 400 gram. 

Doğal doğumun kendisi tarafından. Bu olay için cennetteki Tanrı'ya ve 

yeryüzündeki Zarife Hanım'a minnettarım. Allah herkesi mutlu etsin. Amin! 

Habibova Ramila 

 

Sabunchu bölgesi, Mashtaga köyü 
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Çok müteşekkiriz! 

 
 Zarife Hanım ile 2000 yılında tanıştık. 3 yıldır evliyiz. Çocuğumuz 

olmadı. Birçok doktor ziyaret ettik. Teyzem Zarife Hanım'ın 

resepsiyonundaydı. Zarife Hanım'a çocuk için gelenlerin olduğunu söyledi. 

Bize de tavsiye etti. Biz de onun resepsiyonuna gittik. Beni ve eşimi 

muayene ettikten sonra Allah'ın izniyle çocuğunuz olacak dedi. İyileşen 

ellerini tedavi ettikten sonra bu hayalimizi gerçekleştirdik. Kızım 22 Mayıs 

2001'de doğdu. Eşim, bir kızımız olursa adını Zarife koymayı düşünüyordu. 

Allah Zarife Hanım'a sağlık ve uzun ömür versin. Ailesi ve çocukları için her 

zaman mutlu bir gün olsun. Amin                                                 

Hasanova Nanakhanim 



 
 

119 
 

Teşekkürler Zarife Hanım! 

 
 
  
     Benim, Aytaj Azimova'nın uzun yıllar çocuğu olmadı. Birçok doktora ve 

tedaviye gittim. Fayda yoktu. Uzun yıllar muayene ve tedaviden sonra 

tamamen hayal kırıklığına uğradım. Zaten hayatımdan rahatsızdım ve 

kaderime boyun eğdim. Kısırlığın benim kaderim olduğunu düşündüm ve 

hayatımın geri kalanını bir bebek özlemiyle yaşamak zorunda kaldım. 

      Tanıdıklarımızdan Zarife Hanım hakkında bilgi aldım. Zarife Hanım'ın 

resepsiyonuna geldik. Bana verdiği 3 seanstan sonra hamile kaldım. 

Moskova'dayken bana çocuğun hasta olacağı söylendi. Zarife Hanım'ı 

aradım ve durumu anlattım. Zarife hanım buraya gelin dedi. Bakü'ye geldik 

ve çocuk 9 ay Zarife Hanım'ın bakımındaydı. Sonunda, bebek sağlıklı 

doğdu. Cennette Tanrı ve yeryüzünde Bayan Zarife bize bu çocuğu verdi. 

Kızımıza Günüz adını verdik. Zarife Hanım'ın şifalı ellerini öpüyorum.                               

Aytaj Azimova 

Azimova Gunuz 
3 years later  
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Tanrı sizi korusun, Zarife Hanım! 

 
 
  

 

Ben, Garashzade Aynur 2 yıllık evliydim. Ama çocuğum olmadı. 

Kocam beni ilçedeki ve Bakü'deki çeşitli sağlık kuruluşlarına götürdü ve 

birçok tedavi gördüm. Bununla birlikte, doktorların tüm çabaları boşunaydı. 

Kalbimde yaşamak, çocuk sahibi olmak bir rüya gibiydi. 

           Röntgen hanım Zarife Hanım'ı akrabalarımızdan duyduk ve 

resepsiyonuna geldik. 1 kür tedaviden sonra hamile kaldım. 9 ay Zarife 

Hanım'ın bakımında kaldım ve 5 Ağustos 2005'te bir kızım dünyaya geldi. 

Adını Nurcan koyduk. Şu anda 4 çocuğum var. 

        Mutlu bir anne sayılabilirim. 2 yıllık hasretten sonra bize bir evlat 

veren ilahi kudret sahibi Zarife Hanım'a kendi adıma ve ailem adına çok 

teşekkür ederim. 

       Allah Zarife Hanım'ı korusun. Amin! 

Huseynzada Nurjan 
 13 years later 
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Garaşzade Aynur 

 

Ağstafa ilçesi 
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Koca yürekli kadın! 

8 yıllık evliyim. 7 yaşında bir oğlum var. 6 yıldır çocuğum olmadı. 

Birkaç hastane ve kadın kliniğine başvurdum ve tedavi gördüm. Kocam ve 

ben ikinci çocuğumuza sahip olmak için birçok muayene ve tedavi gördük. 

Maddi manevi acılar çektik. Bütün bunlara rağmen çocuk sahibi olma 

arzusuyla yaşadık. Ama bütün bunlar yardımcı olmadı. 

      Eşimin arkadaşı Zarife Hanım'a tavsiyede bulundu ve 

resepsiyonuna geldik. Zarife hanım beni muayene ettikten sonra bana 

yapılan tedavinin yanlış olduğunu söyledi. Ve beni tedaviye aldı. Bana 

verdiği seanslardan 3 ay sonra hamile kaldım. Zarife Hanım'ın gözetiminde 

9 ay ilaçsız ve iğnesiz kaldım. 9 ay sonra, 19 Nisan 2016'da bir kızım 

doğdu. Adını Fatma koyduk. Allah'a şükür çok sağlıklı, güzel bir kızım var. 

Bu nedenle, cennetteki Tanrı'ya ve yeryüzündeki Zarife Hanım'a derin 

şükranlarımı sunarım. 

 

 

Aliyeva Güllü 

 

Salyan ilçesi, Karabağlı köyü 
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Ilahi Yetenekli Bayan

     
 

 
 

     Sizlerle hayat hikayemi paylaşmak istiyorum. Evlendikten sonra hamile 

kaldım. Ama çocuk kalmadı, öldüler. Allah kimseye kısırlık acısı vermesin. 

Çocuğum olacağını her duyduğumda sevinip sonra onu kaybetmek... Çok 

büyük bir üzüntüydü. Çaresizlik içinde umudumu kestim. Hiçbir tedavi 

yardımcı olmadı. 

      Bir gün ablam bana Zarife Hanım'ı tavsiye etti. 2007 yılında hamile 

kaldım ve Zarife Hanım'ı görmeye geldim. Beni dikkatle inceledikten sonra 

virüs taşıdığımı söyledi. 9 ay boyunca Zarife Hanım'ın gözetimindeydim. 9 

ay sonra bir oğlum oldu. Adını Ravan koyduk. 2011 yılında ikinci oğlum 

Nihad doğdu. 

Hasanov Nihad  

  

Hasanov Nihad 

  



 
 

124 
 

Allah Zarife Hanım'ı korusun. Amin! 

                  Hasanova Nigar 

 

                  Hırdalan şehri 
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Teşekkürler Zarife Hanım! 

 
 
 Ben, Yagut Alizadeh, evlendikten sonra iki kez düşük yaptım. Bunun 

en büyük nedeni, doktorlar tarafından verilen yanlış ilaçlardır. Bu yüzden 

artık doktorlara güvenmiyordum ve doktora gitmeye korkuyordum. 

       Bir tanıdığımız Zarife Hanım hakkında bilgi verdi ve resepsiyona 

gitmesini tavsiye etti. Zarife Hanım'a geldikten sonra bana verdiği 6 

seanstan sonra çocukla kaldım. 9 ay boyunca ilaçsız, iğnesiz ve doktorsuz 

bir şekilde cennette Allah'ın, yeryüzünde ise Zarife Hanım'ın şifalı elleri 

sonucunda 29 Eylül 2016'da bir erkek çocuk dünyaya geldi. Adını Murad 

koyduk. 

      Zarife Hanım'a derin şükranlarımı sunarım. Kendisine sağlık ve uzun 

ömür diliyorum. 

        Alizade Yagut 

 

Alizada Murad 
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Yeryüzünde bir melek – Zarife Hanım!

 
     

      Ben, Azimova Aynur 6 aylık evliyiz. çocuğum olmadı Hatta bir ailenin 
çocuk sahibi olması için 6 ayın çok erken olduğunu fark ettim. Ancak çoğu 
zaman şiddetli ağrılarım oluyordu. Bir doktora görünmek istemiyordum. 

       Bir gün teyzem bana Zarife Hanım'ı tavsiye etti. Anneannemin torunu 
da Zarife Hanım'ın yardımıyla oldu. Zarife Hanım'ın resepsiyonuna geldik. 
Bana hafif bir soğuk algınlığı teşhisi koydu. 3 gün boyunca seanslarına 
geldim ve tedavi gördüm. İki hafta sonra hamile bulundum. 9 ay boyunca 
Zarife Hanım'ın gözetiminde iğnesiz ve ilaçsız muayene edildim. 9 ay 
sonra, 15 Eylül 2016'da bir oğlum doğdu. Adını Seymour koyduk. O 
günden sonra doktora gitmedim. Sadece Zarife Hanım'a geliyoruz. 

      Şifalı ellerin sahibi Zarife Hanım'a tüm ailemiz adına en derin saygı ve 
şükranlarımı sunarım. Allah Zarife Hanım'ı halkımızdan mahrum etmesin. 
Amin! 

Zarife Hanım. 

Azimova Aynur Şamahı şehri 

 

 

Əzizov Seymur 
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Ailemize neşe veren bir bayan. 

 
 
  
 
 

     Ben, Nigar Gaybaliyeva 2006 yılında Hamlet Bagirov ile evlendim. 1 
yıldır çocuğum olmadı. Ne kadar doktora gitsem de Bakü'nün en prestijli 
kliniklerinde muayene oldum ama doktorlar yine de çocuğum olmayacağını 
söylediler. Ne kadar tedavi görsem de fayda etmedi. 

      Son olarak Allah'ın halkımıza bir hediyesi olan Zarife Hanım'a 
seslendim. 3 gün tedavi için yanına gelmem gerektiğini söyledi. Bu oldu. 
Kendisine geldim ve 3 seans aldım. 2 ay sonra anne olacağımın müjdesini 
vermiştik. Zarife Hanım'a çok minnettarım. Ailem ve ben, bana üçlü anne 
olma sevincini yaşatan ve ailemize mutluluk getiren bu güzel, melek yüzlü 
Bayan Zarife'ye sonsuza kadar minnettarız! Tanrı sizi tüm felaketlerden 
korusun! Amin! 

      3 çocuğum: 

kızım Nuray (8 Mayıs 2008) 

kızım Nilüfer (12 Aralık 2009) 

oğlum Şehriyar (21 Ocak 2013). 

Bagirova Nuray 
 2 years after  

08.10.2008 

 

Bagirova Nilufar 
12.12.2009 

 

Bagirov Shahriyar  
 4 years later  
08.10.2013 
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Kişi ümitsizlik içinde yere dönmez Allah'ın izniyle. 

 

Nigar Gaybaliyeva 
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Bana mutluluk veren bir bayan. 
 

 
 

 

Ben, Türkan yerleşimi sakini olan ben Afsana Guliyeva, nişanlıyken, 

gergin olduğum zamanlarda Zarife Aliyeva'ya gelirdim. Evlendikten beş ay 

sonra hamile kaldım ve Zarife Hanım'ın yanına geldim. Beni muayene etti 

ve harika bir hamilelik geçirdiğimi söyledi. Ayda bir iğnesiz ve ilaçsız 9 ay 

Zarife Hanım'ın gözetimindeydim. 9 ay sonra kızım doğdu. Adını Nurgül 

koyduk. Çok sağlıklı bir çocuğum var. 

  Allah Zarife Hanım'a sağlık ve uzun ömürler versin, halkımız onu 

eksik etmesin. ilahi amin!  

Afsana Güliyeva 

Türkan yerleşimi 

Guliyeva Nurgul 
17.11.2015 
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A lady whose God gave us 

 

 
 
 

 

Ben, Javadova Kamila 2007 yılında evlendim. 3 buçuk yıldır çocuğum 

olmuyordu. Birçok doktora gittim, birçok tedavi gördüm, pahalı testler 

yaptım ve pahalı ilaçlar kullandım. Doktorlar kocamın yüzdesinin düşük 

olduğunu ve yeterli folikülüm olmadığını söylediler. Biz de doktorların 

söylediklerini, yazdıklarını ve yaptıklarını yaptık. Sonra tekrar doktora gittik. 

Ama bütün bunlar boşunaydı. Bütün bunlar bize "Aile Planlaması", "Elmed" 

tıp merkezinde anlatıldı. Ama sonuç öyle olmadı. Ujar bölgesinin Yukhari 

Shilyan köyünden geliyoruz. 

     Bir gün köye gittik. Misafirlerimiz Zerdab semtinden geldi. Bize 

Zarife Hanım adında bir hanımefendiden bahsettiler. Biz inanmadık. Ama 

ona gideceğimizi düşündük. Her nasılsa bir gün mahalleden Bakü'ye 

gidiyorduk. Otobüste Tarana adında bir bayanla tanıştık. Ona olanları 

anlattık. Bayan Tarana, Zarife Aliyeva'yı çok iyi tanıdığını söyledi. Bana 

Javadzada Javad 
4 years later  
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adresini ve telefon numarasını verdi. "Onun yanına git" dedi. Pişman 

olmayacaksın. Ben de eşimi alıp Zarife Hanım'ı görmek için Bakü'ye 

geldim. Bizi kabul etti. Her şey harikaydı. Işığı kapattı, hastalığımızı gördü 

ve kocamın hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Ama bir sorunum var: 

Tüplerimde kirli bir fibroma nodül yatağı var. Zarife hanım beni tedavi 

etmeye başladı. Bu tedavilerden sonra yani Zarife Hanım'ın bana verdiği 

seanslardan sonra kendimde bir değişiklik hissetmeye başladım. İyiye 

doğru. Bana verdiği 5 seanstan sonra 3 aylık hamile kaldım. Yukarıda 

Allah'a ve aşağıda Bayan Zarife'ye şükürler olsun ki 2011'de zaten 

hamileydim. 

     2012 yılında, evliliğimden dört yıl sonra bir oğlum oldu. Adını 

Javad koyduk. Şimdi Zarife Hanım sayesinde ikinci çocuğuma hamileyim. 

      Allah Zarife Hanım'ı yaşatsın ve ömrünü uzatsın. Onun şifalı 

ellerine kurban olurum. Allah Zarife Hanım'ın çocuklarını ve torunlarını 

korusun ve mutlu etsin. Çok minnettarım canım, gözlerim Zarife Hanım'a. 

Onun şifalı elleri sayesinde ben anne, kocam da baba oldu. 

     Zarife Hanım, size hayatım boyunca minnettarım. Ya Rabbi, kızın 

Mayilova Zarife'yi koru. Amin! Teşekkürler! 

 

Javadova Kamila 

Ujar ilçesi, Yukhari Shilyan köyü 
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Hayatımız boyunca Zarife Hanım'a minnettarız! 

 
 
 

 

     Masurova Günel 13 Haziran 2013 tarihinde Mansurlu Deniz ile evlendi. 
Düğünümüzden 2 ay sonra hamile kaldım. Sekiz gün sonra kanamam 
başladı. Doktora gittim. Çocuğun gelişmediğini, kürtaj olması gerektiğini 
söylediler. Bir ay yatakta kaldım, bir ay siyah nokta oldu, oruç tutmadım. 
Zarife Hanım'ı duyunca yanına gittim. Işığı kapattı, bana baktı, bana kaç 
kez ultrason yaptırdığımı, doktorların kürtaj yaptırma kararını, her şeyi 
anlattı. Bana 2 gün seans verdi ve 4 ay boyunca her hafta ona gittim. 8 ay 
sonra doğum saatini belirlemek için doktora gittim. Doktorlar bana yüksek 
tansiyon, çocuğun zayıf gelişimi, çift burkulma ve çarpık bir bebek teşhisi 
koydu. Bana bu çocuk doğarsa öleceği ya da bana bir şey olacağı söylendi. 
Acil sezaryen olmam söylendi. 

     Zarife Hanım'a tekrar gittim ve doktorun bana söylediklerini anlattım. 
Zarife Hanım bunu duyunca çok kızdı. Bu çocuğu normal bir doğumla 
doğuracağımı ve eğer düşük yaparsam çocuğun risk altında olacağını 
söyledi. 29 Mayıs'ta suyum açıldı. Şirvan şehir hastanesinde normal doğum 
yapan bir erkek çocuk dünyaya getirdim. Doktorlar böyle riskli bir doğumun 
mucize olduğunu söylüyor. 

     Allah Zarife Hanım'dan razı olsun. Biz kullar güzel meleğimizi fazla 
görmeyelim. Ruhun hep sağlıklı olsun ve uzun bir ömür yaşasın. Zarife 

Mansurlu Dəniz  
29.05.2014 
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Hanım'ın mucizevi ellerine gerçekten ihtiyacımız var. Canım ona feda 
olsun. 

Mansurova Günel 
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Karanlık dünyama. 
Nazik bir soru duyduğum an 

Yola çıktım ve sana geldim. 

Göklerdeki Tanrım'a ve yeryüzünde sana 

Karanlık dünyamda aydınlandım. 

 

Umarım kapını açmışımdır 

Herkesten umudunu kesen bir adam. 

Sana sığınırım dermanım sensin 

Karanlık dünyamda aydınlandım. 

 

Göklerdeki Tanrım'a ve yeryüzünde sana 

Senin ellerine sığındım. 

Allah bana çocuk versin 

Karanlık dünyamda aydınlandım. 

 

Hassas annelerin annesi olun 

Birçok torunun büyükannesi oldun. 

Fatıma-Zehra kızı oldun 

Karanlık dünyamda aydınlandım. 

 

Bu yüzyılda bir mucize yarattın 

İsmin hafızada kaldı. 

Tüm hastalıklardan muzdarip olanlar 

Karanlık bir dünyada aydınlığa çıktım. 
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Bu vesileyle, neyse ki gerçeği yazdı 

Bu Vesile, Bu Adalet 

Tabiki doğruyu yazıyorum 

Karanlık dünyamda aydınlandım. 

 

 

      Vasila Şükurlu 

 

İmişli mahallesi, Gadir İsmayilzade caddesi, ev 154. 
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Biz çok mutluyuz. 

 
     Ben, Mammadova Aynura 13 Aralık 2009'da evlendim. Bir yıl sonra 
anne olamayacağımı gördüm ve doktora gittim. Doktor bana, "Kir, rahim 
eğriliği, vb." dedi. Sözlerini söyledi, 2 sayfa yüz yüze tedavi yazdı. Ben o 
tedavileri yapmadım. Diğer doktorları görmek için Surakhani'ye geldim. İki 
farklı doktorla birlikteydim. İkisi de aynı şeyi söylediler, folikül patlamaz, 
çirkindir ve folikülün patlaması için tedavi önerdiler. Bu iki tedaviden birini 
yaptım. 3-4 aylık tedaviden sonra doktor kızdı ve neden anne olamadığımı 
sordu. Ben de nedenini nereden bileyim dedim. Sen bir doktorsun, 
bilmelisin. Ondan sonra tedaviyi de bıraktım. Sonra sırtımı çekmem 
söylendi. Ben de farklı zamanlarda 4 kez belimi çektim. Kısa bir aradan 
sonra Surakhani'de övdükleri başka bir doktora gittim. Bu doktor hem bana 
hem de eşime tedavi önerdi. Yaklaşık bir buçuk yıl bu doktor tarafından 
tedavi edildim. Tekrar anne olamayacağımı görünce tedaviyi bıraktım ve 
ona gitmedim. Kısa bir aradan sonra Mardakan'da bir doktor tarafından 
tavsiye edildim. ona gittim. Doktor yumurtalıklarım için birçok tedavi önerdi. 
İlk çocukluğunu tedavi etti. İkincisi yumurtalıklarımı bağladı. 20 gün 
boyunca paraya gittim. Sonra 20 gün yazdı. Ben de ilaç kullanıyordum. 
Sonra tüplerimi yutmam için beni Bakü'ye gönderdi. Üç kez yutkundum. 
Yutma çok acı verici bir şeydir. Öldüm ve ölümden kaçtım. Yuttuktan sonra 
tedavi verdiler. Tedaviyi doktora gösterdim. Doktor tüplerimden birinin geniş 
ama ayrı olduğunu, diğerinin ise dar olduğunu söyledi. Yine de tedavi 
yazdı. Hiçbir şeyin olmadığını gördü. Bir yıl ara verelim sonra tedavi edelim 
dedi. Ama bir daha bu doktora gitmedim. Bir süre sonra şehirde bilinen bir 

Mammadova Zahra 
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doktora gittim. Bütün evraklarımı yanıma aldım. Bu doktor da 
çocukluğumda eğrilik olduğunu, follikülün patlamadığını, kist olduğunu vs. 
söyledi. Bir süre sonra tedavilerin hiçbir etkisi olmadığını görünce iki yol 
olduğunu söyledim: ya suni mayalanma ya da ameliyat. Suni mayalanma 
kabul etmediğimiz için ameliyat oldum. Bu doktor bana ameliyattan 7 ay 
sonra anne olacağıma dair güvence verdi. Ama yine de anne olamadım. 
Doktor bir sorunum olmadığını söyledi ve başka bir adamı doktora 
gönderdi. Orada ikimiz de tekrar tedavi olduk. Ameliyattan sonra 1 yıl bu 
doktorla tedavi gördük. Ama yine de anne olamadım. Ondan sonra tedaviyi 
bıraktım ve tüm umudumu kaybettim. Ama eşim tedavisine Mardakan'da 
devam etti. Tedaviden sonra ikimizin de temiz olduğunu yani çocuk sahibi 
olabileceğimizi söyledi. Ve bize Allah'a dua etmemizi söyledi. Biz de bir 
süre durduk, yanına gitmedik. 
Daha sonra Mardakan'da başka bir doktora gittik. Şimdiye kadar yaptığım 
tüm tedavi kağıtlarını aldım. Doktor kağıtlara baktı ve bir daha asla anne 
olmayacaksın dedi. Bana suni mayalanma yaptırmamı tavsiye etti. Eve 
ağlayarak geldim. 
Teyzem bir gün beni aradı ve doktor olan akrabalarından birinin Allah'tan 
işinin ehli olduğunu, gözlerinin röntgen çekildiğini ve ellerinin iyileştirdiğini 
söyledi. Tedavi gördü ve çocuğu oldu. Bu tür birçok çocuğu ve diğer 
hastalıkları tedavi etti. Ben de adını sordum. Adının Zarife Hanım olduğunu 
söyledi. Ben de böyle bir doktor tanıdığımı, ailemizin kaç ferdinin onun 
tarafından tedavi edildiğini söyledim. Ama uzun bir süre. Bir akrabamız da 
çocuk sahibi olmak için tedavi gördü. Şu anda iki çocuğu var. Az önce bize 
Zarife Hanım'ın artık burada olmadığı, burada çalışmadığı söylendi. Bu 
yüzden gitmedik. Teyzemle konuştuğumuz günün sabahı Zarife Hanım'ın 
yanına gittik. Zarife hanım bizi karşıladı. Çok mutluydum. Tedavimin 7. 
ayında hamile kaldım. 
Allah'ın izniyle Zarife Hanım'ın şifalı elleriyle kızım Zehra dünyaya geldi. 
Çok teşekkür ederim Zarife Hanım. Tanrı seni korusun. Allah seni 
başımızdan ayırmasın. Amin! Tanrı seni korusun. Hastaları iyileştirdiğimiz 
için Tanrı sizi her zaman gülümsetsin ve mutlu etsin. Ne kadar çok teşekkür 
edersem, o kadar az. 
Teşekkürler! Orada ol! Çok teşekkürler! 

Mammadova Aynura 
Bakü, Şagan köyü 
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Sevincimiz sınır tanımıyor.. 

                          
 
 
 Ben, aslen Laçın bölgesinden olan Tarana İslam Pashayeva, 

1992'den beri Bakü'de yaşıyorum. 1999'da hemşehrimle evlendim. 4-5 yıl 

çocuğumuz olmadı. O yıllarda birkaç doktora gitmeme rağmen bir sonuç 

alamadım. Kocamdan gelen söylentilere neredeyse üzülüyordum. 

Tesadüfen Zarife Hanım'ı duydum. Bunu duyunca cennette Tanrım, yerde 

Zarife Hanım ümidiyle yanına geldim. Beni aldı ve muayene etti. Ve bana 

umut verdi ve seansa 3 gün gelmeniz gerektiğini söyledi. 3 gün gelip 

gittikten sonra 1-2 ayda bir gelir giderdim. 3-4 ay sonra anne olmaktan 

mutlu olduğumu hissettim. Kızım 25 Ağustos 2003'te, oğlum 9 Mart 2005'te 

doğdu. Kızıma Zahra ve oğluma Amin adını verdik. Bu, Zarife Hanım'ın 

ellerinde Allah'ın ailemize verdiği en büyük mutluluktu. 

Zarife Hanım'a hayatı boyunca ailemiz ve tüm akrabalarımız minnettardır. 

Kendisine sağlık ve uzun ömür diliyoruz. Allah kendisine verdiği mucizenin 

sebebini herkese açıklasın. Tüm çocuk sahibi anneler gibi, Yaratıcımızın 

Pashayeva Zahra 
4 years later  

Pashayev Amin 
6 years later  
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sizi her zaman korumasını ve hiç kimseyi eksik bırakmamanızı dilerim. Her 

zaman orada olacaksın. 

Pashayeva Tarana 
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Şifalı Ellerin Sahibi 

 
 

      
 

     Mutlu bir aile hayatı yaşayan her kadın gibi, kocam ve ben de ailemizi 
mutlu edebilecek bir çocuğa sahip olmayı hayal ettik. Ne yazık ki günler ve 
aylar geçtikçe çocuk sahibi olamadık. Birçok doktora başvurmamıza 
rağmen hayalimiz gerçekleşmedi. 
        Mucizevi ellerin sahibi Zarife Hanım'ı tesadüfen duydum. Kocam ve 
ben bu bayanla iletişim kurmaya karar verdik. 
        2001 yılında Zarife Hanım tarafından karşılandım. Birkaç kez hamile 
kaldım, ancak hamileliğin ikinci ayında rahmimdeki bebeğin gelişimi durdu. 
        Bayan Zarife beni dikkatle inceledi. Kürtajın nedenini bana açıkladı ve 
tedaviye başladı. 3 günlük bir seansım vardı. 9 ay sonra sağlıklı kızım 
doğdu. 
10 yıl sonra Zarife Hanım'a tekrar başvurdum. Tedavi sürecinden sonra 
oğlum Muhammed dünyaya geldi. Bu mutlu yaşam için Zarife Hanım'a 
minnettarım! 

Nagiyeva Nushaba 
Bakü şehri. 

 
 

Nagiyev Mahammad  
10  years later 
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En sevdiğim doktorum Zarife Hanım! 

 
  
 
      
       Birçok genç kadın gibi ben de sevdiğim adamla evlendim. Gelecekteki 

bebeğimizi hayal ettim, onu hayalimde canlandırdım. Ama ne yazık ki 

hayallerim sadece bir hayal olarak kaldı. 2013 yılında evlendikten sonra 

jinekolojik problemler yaşadım. Rahmimdeki sayısız düğüm hamile 

kalmamı engelledi. 

        2015 yılında Zarife Hanım'ın mucizevi tedavilerini duydum ve ona 

başvurmaya karar verdim. Zarife hanım beni tedavi etmeyi kabul etti ve 

tedavim başladı. O yılın Temmuz ayında hamile kaldım ve 16 Nisan 

2016'da kızım Rovshana doğdu. Bir yıl sonra 9 Temmuz 2017'de oğlum 

Şükran doğdu. Hayatım boyunca bana bu iki güzel çocuğu veren ilahi 

gücün sahibi Zarife Aliyeva'ya dua ediyorum. Yaşasın Zarife Hanım! 

 

İslamova Günel 

Salyan şehri. 

 
 
 

Islamova 
Rovshana        
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Şifalı ellerin sahibi Zarife Hanım! 

 
 

     
 

     Dünyada hayatımızın geri kalanında ebeveynlerimize minnettar 
olduğumuz insanlar var. Böyle bir insan en sevdiğimiz Zarife Hanım! Ben 
de bu güzel bayanı sorunlarımdan dolayı tanıdım. 
      Evlendikten sonra sağlık sorunlarım olmaya başladı. Çeşitli tıp 
merkezlerinde tanınmış jinekologlara defalarca danışsam da çabalarım 
boşunaydı. 2017 yılında Zarife Hanım'a başvurdum. Muayenesi doktorların 
teşhisini doğruladı. Muayene sonucunda fallop tüplerim hasar gördü. 
        2017 Ağustos ayında Zarife hanım beni tedavi için yatırdı ve 8 seans 
aldım. Bir ay sonra tekrar tedavi gördüm. Aynı yılın Kasım ayında Zarife 
Hanım'ın şifalı ellerinin yardımıyla bir hamilelik gerçekleşti. Dokuz ay sonra 
kızım doğdu. Kocam ve ben ona Zarife Hanım'ın adını verdik! Bana 
kendimi anne gibi hissettirdiği için Zarife Hanım'a minnettarım! 
 
 
 

Tagizade Nigar 
Bakü şehri 

Taghizada Zarife               
2 years later 
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Bana çocuk veren ilahi gücün sahibi 
      Evlendikten sonra sağlık sorunlarımdan dolayı çocuk 

sahibi olamadım. 

       2013 ve 2016'da hamile kaldım ama her iki 

hamileliğimin 4.5 ayında açılış için Zarife Hanım'a 

başvurdum. Her iki durumda da, onun ilahi gücünün 

yardımıyla hamileliğim normal bir şekilde sona erdi. 

       Kızımız Leyla 16 Aralık 2013'te, kızımız Naila 27 

Nisan 2016'da dünyaya geldi. 

      İki hamileliğimi de Zarife Hanım'ın takip ettiğini 

belirtmek isterim. İlgisi, nezaketi ve güler yüzü bu 

zamanlarda bana büyük bir güven verdi. İlgisi ve 

yardımları için kendisine çok minnettarım. Ailemiz Zarife 

Hanım'a uzun ömür ve sağlık diler! 

 

Aliyeva Cemile 

Bakü şehri 
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Bana oğlumu veren Zarife Hanım! 

 
 

        
Ben Günel Aliyeva, İlâhi kudret sahibi Zarife Hanım'ın anılarını paylaşmak 
isterim. 
        Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istedim. En etkili doktorlara 
defalarca danıştık ama sonuç alamadık. Böylece fallop tüpleri gelişimsel 
işlevlerini yitirdi. 
        Bir gün tanıdıklarımdan Zarife Hanım hakkında bilgi aldım ve 
resepsiyonuna geldim. Zarife hanım beni muayene etti ve sorunumu 
çözebileceğini söyledi ve seanslara geldim. İki seanstan sonra hamile 
kaldım ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdim. 
        Oğlum şu anda 4. sınıfa gidiyor. Çocuklarım ve sağlığım için teşekkür 
ederim sevgili Zarife Hanım! Çok teşekkürler! 

Aliyeva Günel 
Bakü şehri. 

 
 

 
 
 
 

Alizada Tunar  
2 years after 
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Zarife kızım sizin bana hediyenizdir! 

 
 
 
     Evlendikten sonra iki çocuğum oldu. Ailemiz üçüncü bir çocuk sahibi 
olmaya karar verdi, ancak iki hamilelikten sonra ciddi sağlık sorunlarım 
oldu. Tedaviyi akrabalarımızdan duyduk ve bu hanımla iletişime geçmeye 
karar verdik. 
        Beni karşılayan Zarife hanım dikkatle beni muayene etti. Sorunlarımın 
ciddi olduğunu ancak tedavi edilebileceğini söyledi ve seanslara gelmeye 
başladım. Kısa bir süre sonra hamile kaldım ve sağlıklı bir kız çocuğu 
doğurdum. Sağlığına kavuşan ve güzel kızımı bana armağan eden Zarife 
Hanım'ın anısına kızımıza Zarife adını verdik! 
        Sevgili Zarife Hanım! Her şey için çok teşekkür ederim! Ne kadar 
iyisin! Sen biz insanlara Tanrı'nın bir lütfusun! 

Nazarli Zarife 
17.08.2018 
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Sana bir ömür borçluyum Zarife Hanım!

 
 
     Evlendikten sonra bir kadın için en büyük acı olan evladını kaybetmenin 
acısını yaşadım. Bu yüzden üç kez hamile kaldım ve çok mutlu oldum ama 
2-3 ay arasında her seferinde hamileliğim bozuldu ve çocuğumu kaybettim. 
Zaten hayal kırıklığına uğradım. Yıkıldım ve asla anne olamayacağımı 
düşündüm. Her seferinde çocuklarımı kaybetmekten korktum. En önemlisi 
de birçok muayenede hamileliğimin sebebinin bulunamamasıydı. 
       Bir gün bir tanıdık bana Zarife Hanım hakkında bir kitap verdi. Kitabı 
okurken bu harika bayana ilgi duymaya başladım. Kocam ve ben adresi 
öğrendik ve Zarife Hanım'ı görmeye gittik. Bizi güler yüz ve samimiyetle 
karşıladı. Sorun için beni muayene etti ve anne olabileceğimi söyledi. O an 
sanki dünyalar bana bağışlanmış gibiydi. Tedavi başladı. Yakında hamile 
kaldım. Bütün hamileliğim Zarife Hanım'ın gözetiminde geçti. 2015 yılında 
kızım Hatice dünyaya geldi. 
     Sevgili Zarife Hanım! Benim gibi pek çok kadına kutsal annelik 
duygusunu verdin! Orada ol, sevgili adam! 
 

Aslanova Mahsati 
Bakü sehri 

 

Aslanlı Khadija  
2 years after 

 



 
 

149 
 

Dünyanın meleği! 

 
 

    
  
       Bütün kadınlar gibi ben de evlendiğimde bir çocuğum olmasını 

istiyordum. Ama bu rüyanın özlemi uzun sürdü. Bu yüzden sağlık 

sorunlarım anne olmamı engelledi. Anne olma arzusuyla son çare Zarife 

Hanım'ın resepsiyonuna gitmek oldu. 

        Zarife hanım beni muayene etti ve hamile kalabileceğimi söyledi. 

Periyodik olarak tedavi seanslarına gittim. Bütün hamileliğim Zarife 

Hanım'ın gözetiminde geçti. 

        2018 yılında kızım Medine dünyaya geldi. 2020 yılında ikinci çocuğum 

doğdu. 

        Sevgili Zarife Hanım! Sen Allah'ın bizim gibi aciz insanlar için yarattığı 

bir meleksin! Size uzun bir yaşam ve sağlık diliyoruz! 

Hüseynova Günel 

Huseynova Madina  
2 years after 
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Hayallerimi gerçekleştiren Zarife Hanım! 

 
 
 
 

     Hayat hikayem çok üzücü. Birçok genç kadın gibi ben de sevdiğim 
adamla evlendim. Her şey güzeldi. Ama beni hüzünlü günler bekliyordu. 
Çocuk sahibi olma hayalim en büyük arzumdu. Ancak dört kez hamile 
kalmama rağmen 3-4 aylıkken bebek bodurdu ve onu kaybettim. Bebeğimi 
asla kollarıma alamayacağımı düşündüm. 
     Bir gün hayatımda bir mucize oldu. Kocam Zaur beni Zarife Hanım'ın 
resepsiyonuna götürdü. 2019 Haziran ayıydı. Zarife hanım beni dikkatle 
muayene etti ve sağlıklı bir çocuk doğurabileceğimi söyledi. 
Ağustos 2019'da hamile kaldım ve hamileliğim Zarife Hanım'ın 
gözetimindeydi. 2 Nisan 2020'de kızım Amelia doğdu. 
Sevgili Zarife Hanım! Kızımı şifalı ellerinle verdin ve bana hayatı sevdirdin! 
Çok teşekkürler! 
 
 
 
 
 

Babayeva Amelya  
9 years after 
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Zarife Hanım, Allah'ın insanlara verdiği bir hediyedir 
       Evlendikten sonra bir süre çocuğumuz olmadı. Eşimle doktorlara 

gittik. Çok sayıda test, kanımda çok ciddi mikropların olduğunu gösterdi. Bu 

konuda tedaviye başladık. Ancak ilaçların hiçbir etkisi olmadı. Çok umutsuz 

bir durumdaydık. Bu süreçte yani 2011 yılında Zarife Hanım'a başvurduk. 

Beni muayene eden Zarife hanım tedavimi devraldı ve 2 kür ile tedavi etti. 

Tedavisi kısa sürede sonuç verdi. 2011 yılında Zarife Hanım'ın yardımıyla 

iki oğlu dünyaya geldi: İsmail ve Safar. 

       Sevgili Zarife Hanım! Çocuklarımı ve sağlığımı hayatımın sonuna 

kadar size borçluyum! Çok teşekkürler! Melek yürekli Zarife Hanım! 

Mirzayeva Ülker 

Bakü şehri 
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Hayatımı değiştiren ellerin sahibi 

 
 
 

Evlendikten sonra birçok sorunla karşılaştım. Evlenen kadınların sık 
sık doktora gitmesine şaşırdım. Bana söyleme, ben de yaşamak zorunda 
kaldım. Ailemin çocuk sahibi olma isteği beni birçok doktora gitmeye 
zorladı. Her seferinde bana farklı teşhisler ve yeni tedaviler verildi. 

Sonunda eşim Babek ve ben Zarife Hanım'ın mucizevi tedavilerini 
duyduk ve 2016 yılında onu görmeye gittik. Zarife Hanım beni muayene 
etti, teşhislere katılmadı ve çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. Tedavi 
seanslarına başladık. 2 derslik bir tedavi seansı aldık ve 2017'de kızım 
Suada doğdu! 

Sevgili Zarife Hanım! Ben mutlu bir kadın ve anneyim. Bana bu harika 
hayatı verdiğin için teşekkür ederim! 

Aliyeva S. 
Bakü şehri 

 
 
 

Aliyeva Suada 
2 years later 
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Diğer torunlar. 
 
Bütün bunların yanında Zarife Aliyeva'nın parlak gözleri ve şifalı elleriyle 

dünyaya gelen başka çocukları da var. İşte buradalar: 

 

Hacıyev Şahbal Vugar oğlu - 2 yıl sonra Bakü 

Hacıyev Ali Vugar oğlu - 3 yıl sonra Bakü 

Abishova Aydan - 6 yıl sonra 

Guliyeva Nigar - 3 yıl sonra Bakü, Tebriz caddesi, ev 19, daire 42. 

Mahbuba Aliyeva - 2 yıl sonra 

Aliyeva Rena - 3 yıl sonra 

Süleymanova Zarife - 10 yıl sonra 

Asadov Süleyman - 2 yıl sonra 

Rüstemova Zarife - 5 yıl sonra 

Haşimov Yakub - 7 yıl sonra 

Rüstemov Ali - 2 yıl sonra 

Mirzayev Rüstem - 8 yıl sonra 

Haydarlı Farid - 8 yıl sonra 

Mirzayeva Hasila - 2 yıl sonra 

Hacırlı Kraliyet - 4 yıl sonra 

Hasanova Fatima - 18 yıl sonra 

Nasirova Ilaya - 1 yıl sonra 

Kurbanova Nuray - 1 yıl sonra 

Süleymanlı Hacı - 2 yıl sonra 

Aliyev Ekber - 3 yıl sonra 

Hüseynova Hicran - 2 yıl sonra, Bakü, Gara Garayev sok., Ev 92, I.10. 

Pashali Zarife - 10 yıl sonra, Bakü, 2. mikro bölge, Jabiyev caddesi, Ev 33. 

Hasanova Zarife - 3 yıl sonra Hacıyeva Zarife - 8 yıl sonra 
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Poladova Hamida - 15 yıl sonra 

Mammadova Alsu - 4 yıl sonra 

Atakishizade Ajdar - 1 yıl sonra 

Hajiyeva Laman - 8 yıl sonra, Bakü, Khatai bölgesi 

Hamidov Mehdi - 10 yıl sonra, Mashtaga, Alakbar Ahundov caddesi, 1. 

Zeynalova Fidan - 1 yıl sonra, Balakhani, Zeynallı cad., 28. 

Agamaliyev Nadir ve Sardar - 2 yıl sonra. 

Agasiyeva Fatima - 7 yıl sonra, Shuvalan, DRES, ev 18. 

Abiyeva Zeynab - 1 yıl 6 ay sonra Şirvan şehri. 

Miraliyeva Khadija - 1 yıl sonra, Bakü, Tiflis caddesi., Ev 33. 

Alakbar Murad - 1 yıl sonra, Bakü, Hasan Aliyev sok., 98 a, ev 42. 

Kazımova Sara Dayanat gizi - 5 yıl sonra, İmişli mahallesi, Ağadamlı köyü. 

Mehdili Bahman İskender oğlu - 2 yıl sonra Sahil yerleşimi, Zahid Gasimov 

str., Ev 22, i. 35. 

Tanrıverdiyev Mahammad avan oğlu - 4 yıl sonra Zira yerleşimi, 16 

Sardarov cad. 

Seyfulzade Adil Elvin oğlu - 2 yıl sonra, Bakü, 8. bölge, bina 19. 

Rüstemova Gular Rüstem gizi - 4 yıl sonra, Göyçay ilçesi, Alkhasova köyü. 

Agazadeh Amin - 10 yıl sonra Saray yerleşimi. 

Abdullayev Ali Asgar oğlu - 12 yıl sonra. 

Askerova Aysel - 2 yıl sonra, Sahil yerleşimi, E.Guliyev sok., Ev 50, I. 64. 

Abbasova Rabiya - 3 yıl sonra Sulutepe yerleşimi. 

Guluzade İsmayıl - 1 yıl sonra, Hovsan yerleşimi, Ponin cad. 

Isayev Sanan - 3 yıl sonra, Zagatala ışını. 

Khankishiyev Yusif - 2 yıl sonra, Neftchala şehri. 

Kenal Yavuz - 12 yıl sonra, Bakikhanov yerleşimi, Sulh caddesi, 1 2/7. 

Hasanova Zarife - 3 yıl sonra Hacıyeva Zarife - 8 yıl sonra 

Poladova Hamida - 15 yıl sonra 

Mammadova Alsu - 4 yıl sonra 

Atakishizade Ajdar - 1 yıl sonra 
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Hajiyeva Laman - 8 yıl sonra, Bakü, Khatai bölgesi 

Hamidov Mehdi - 10 yıl sonra, Mashtaga, Alakbar Ahundov caddesi, 1. 

Zeynalova Fidan - 1 yıl sonra, Balakhani, Zeynallı cad., 28. 

Agamaliyev Nadir ve Sardar - 2 yıl sonra. 

Agasiyeva Fatima - 7 yıl sonra, Shuvalan, DRES, ev 18. 

Abiyeva Zeynab - 1 yıl 6 ay sonra Şirvan şehri. 

Miraliyeva Khadija - 1 yıl sonra, Bakü, Tiflis caddesi., Ev 33. 

Alakbar Murad - 1 yıl sonra, Bakü, Hasan Aliyev sok., 98 a, ev 42. 

Kazımova Sara Dayanat gizi - 5 yıl sonra, İmişli mahallesi, Ağadamlı köyü. 

Mehdili Bahman İskender oğlu - 2 yıl sonra Sahil yerleşimi, Zahid Gasimov 

str., Ev 22, i. 35. 

Tanrıverdiyev Mahammad avan oğlu - 4 yıl sonra Zira yerleşimi, 16 

Sardarov cad. 

Seyfulzade Adil Elvin oğlu - 2 yıl sonra, Bakü, 8. bölge, bina 19. 

Rüstemova Gular Rüstem gizi - 4 yıl sonra, Göyçay ilçesi, Alkhasova köyü. 

Agazadeh Amin - 10 yıl sonra Saray yerleşimi. 

Abdullayev Ali Asgar oğlu - 12 yıl sonra. 

Askerova Aysel - 2 yıl sonra, Sahil yerleşimi, E.Guliyev sok., Ev 50, I. 64. 

Abbasova Rabiya - 3 yıl sonra Sulutepe yerleşimi. 

Guluzade İsmayıl - 1 yıl sonra, Hovsan yerleşimi, Ponin cad. 

Isayev Sanan - 3 yıl sonra, Zagatala ışını. 

Khankishiyev Yusif - 2 yıl sonra, Neftchala şehri. 

Kenal Yavuz - 12 yıl sonra, Bakikhanov yerleşimi, Sulh caddesi, 1 2/7. 

Mirzali Ramazan Oruj oğlu (01.06.08), Resulzadeh yerleşim yeri, İlham 

Hajibeyli caddesi, Ev 6. 

Haşimli Matin Natig oğlu - 11 yıl sonra (18.01.2011) Mardakan, Azizbeyov 

str. 

Kasımova Aysun Famil gizi - 20 yıl sonra (18.05.2013), Astara, Kijabi köyü. 

Hasanlı Nail Mubariz oğlu (24.04.2006) ve Hasanlı Yunus Mubariz oğlu - 7 

yıl sonra (24.12.2013), Mehdiabad, Kenar str., 6. 
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Orujova Nazlı Zakir gizi - 2 yıl sonra (24.11.2012), Salyan, Karabağlı köyü. 

Talibova Zarife Selman gizi (12.08.2003) Goranboy, Ağamalıoğlu köyü. 

Mirzayeva Khuraman Farid gizi - 6 yıl sonra (14.09.2014), Hajigabul şehri, 

Garayev caddesi, 7. 

Allahverdiyev Aliturbat Ilgar oğlu - 2 yıl sonra (10.09.2012), Türkan 

yerleşimi, Sovkhoz cad., 6. 

Dovlatov Nihad Şirvan oğlu - 2 yıl sonra (02.01.2010), Lerik, Bina devlet 

çiftliği. 

Dovlatova Zarife Şirvan gizi - 4 yıl sonra, (21 .06.2014), Lerik, Bina devlet 

çiftliği. 

Aliyev Ilgar Murad oğlu - 2 yıl sonra (28.06.2014), Binagadi, Resulzadeh 

yerleşimi, Gambarov str. 

Hasanova Shabnam Rovshan gizi - 7 yıl sonra Lenkeran şehri, Mirzaliyev 

caddesi, 8. 

Javadzadeh Javad Zamil oğlu - 4 yıl sonra (05.02.2012), Yeni Saray 

yerleşimi. 
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Basında Zarife Mayilova Hakkında 
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74. "Röntgen kadın" (reklam). Dürtü gazetesi, 13 Haziran 
2003. 
75. Reklam. "Yeni Müsavat" gazetesi, 18 Haziran 2003. 
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Zarife Hanım hakkında kitaplar. 
1. Nizami Nikbin (Asgarbaylı) - "Zarife Mucizeleri", Bakü, "İlim" 

Aydınlanma Cemiyeti, 1995. 

2. Hagigat Kerimova - "Maddiden maneviya - karanlıktan aydınlığa", 

Bakü, "Tabib" yayınevi, 1998. 

3. Hakikat Kerimova - "Maddiden maneviya" - karanlıktan aydınlığa ". 

Bakü, "Tercüman" matbaası, 2001. 

4. Hegigat Kerimova - "Vom Materiellen zum Seelischen aus der 

Fisternis ins Liecht", Bakü, "Mütərcim", 2001. 

5. Sudaba Gadirova - Zamanımızın mucizesi. X-Ray Lady - Bayan 

Zarife, Bakü, "Çevirmen", 2003. 

6. Sudaba Shukur - "Zamanımızın Mucizesi", Bakü, "Nurlan" yayınevi, 

2006. 

7. Almaz Ahmadova - "Umut Kapısı", Bakü, "CBS-PP", 2010. 

8. Almaz Ahmadova - "Dünyanın Meleği", Bakü, "CBS-PP", 2010. 

9. Almaz Ahmadova “Röntgen kadın Zarife Yakub kızı Mayilova” 

Bakü “CBS” -, 2014. 
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Zarife Mayilova'nın tedavi ettiği hastalıklar 
1. Akciğer hastalıkları: zatürree, bronşit, bronşiyal astım atakları 

(erken evrelerde). 

2. Kardiyovasküler yetmezlik. 

3. Kalpte ağrı. 

4. Kan basıncı - hipertansiyon. 

5. Rüzgar hastalığı - romatizma. 

6. Kan hastalıkları. 

7. Beyin - dolaşım bozuklukları. 

8. Baş dönmesi, baş ağrısı. 

9. Vücudun tümörleri. 

10. Lenf tümörleri. 

11. Erken kanser türleri. 

12. Meme tümörleri. 

13. Mastopati. 

14. Mide hastalıkları: gastrit, erozyon, duodenum ülseri. 

15. Pankreas hastalıkları: pankreatit. 

16. Karaciğer hastalıkları: obezite, hepatoz. 

17. Karaciğerde ekinokok. 

18. Lambliosis - safra kesesinde. 

19. Böbrek ağrısı (tuzları) - kolik. 

20. Böbrek taşı hastalığı. 

21. İdrar kaçırma - enürezis. 

22. Jinekolojik hastalıklar: fibromatozlar, fibroidler. 

23. Yumurtalık kistleri, soğuk algınlığı. 

24. Kısırlık Tespiti (Erkek veya Kadından Kısırlık Tespiti) 

25. 23 yaşına kadar kısırlık (çocuk eksikliği). 

26. Kas tonusu kaybı. 

27. Karında ağrı. 
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28. Diş ağrıları. 

29. Cilt hastalıkları: akne, lekeler (vitiligo) 

30. Alerjik dermatit. 

31. Kafada saç dökülmesi - alopesi. 

32. 30 yaşına kadar saçın tamamlanması. 

33. Bebekler zayıf doğar. 

34. Çocuklarda korku, uykusuzluk, baş ağrısı, kasılmalar. 

35. Çocuklarda konuşma geriliği, kekemelik. 

36. Siyah korkular, çirkin. 

37. Dil ve boğazdaki yaralar. 

38. Sağırlık. 

39. Haymorit. 

40. Endokrinolojik hastalıklar: guatr, diyabet. 

41. Bruselloz. 

42. Kırık ve çıkıkların belirlenmesi. 

43. Spina bifidalı çocuklar - kalça eklemi patolojileri: displazi ve 

çıkıklar. 

44. Çocuklarda tek veya iki taraflı yumurtanın başarısızlığı - 

kriptorşidizm. 

45. Vasküler genişleme - 4-5 yıla kadar. 

46. Omurga hastalıkları: osteokondroz, disk hernisi, disk hernisi 

(fıtık). 
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Z.Mayilova, tamamen karanlık bir odada listelenen hastalıkları görsel 

olarak tanımlar, ilaç ve ameliyat kullanmadan tedavi eder. Ona göre, 30 

yıldır 500.000'den fazla kişi tedavi gördü. Tedavinin başarılı olması için 

hastaların İslam'a göre hastanın gereksinimlerine uymaları gerekir: 

 

1. Hastalar resepsiyona temiz ve düzenli gelmelidir; 

2. Hastanın üzerine elbise (namaz, altın, süs eşyası) dışında bir şey 

giyilmemeli; 

3. Her aileye günde bir hasta gelir; 

4. Çift, kısırlık muayenesi için birlikte yatırılır; 

5. Enfeksiyonlu hastalar, ameliyat olanlar, hamileler, fıtıklar, 

eklemlerdeki tuz tedavisine kabul edilmez; 

6. Tedavi sırasında ilaç kullanımı yasaktır ve diyete (sosis, votka vb.) 

devam edilmelidir; 

7. Mayilova dünyanın farklı ülkelerinde (ABD, Almanya, Romanya, 

Hollanda, Türkiye, İran, BAE vb.) çeşitli hastaları tedavi etti. 

 

Bayan Zarife'nın benzersiz yetenekleri, 2000 yılında Azerbaycan 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir lisans ve 2000 yılında 

Uluslararası Alternatif Bilimler Akademisi'nden Gena Davitasvili tarafından 

verilen bir diploma ile resmi olarak onaylanmıştır. 

Zarife Mayilova aynı zamanda tanınmış bir hayırseverdir. Yüzlerce 

aile ve mülteci onun yardımını ve bakımını gördü. Engelli gençlerin 

evlenmelerine yardımcı oldu. Yasanın hayırsever faaliyeti, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Gazeteciler Sendikası Başkanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti 

Aydınlar Cemiyeti, Şehit Aileleri ve Karabağ Özürlüler Cemiyeti'nin diploma 

ve kararnamelerinde tanınmaktadır. 
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