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ABDEST ALMAK : Hayırlıdır hasta olan bir kişi rüyada abdest aldığını görürse kısa zamanda
hastalığından kurtulacağına borçlu bir kişi borcundan kurtulacağına işarettir fakat aldığı

abdest yarım kalırda uyanırsa rüya tersine döner yani muradına eremez kişi kendi evinde
abdest aldığını gördüyse o kişiye bir ev değişikliği nasib olacaktır anlamlarını içerir ABLA :
Gören kişi bir kadın ise bir kız çocuğu olacağı eğer kız ise iyi bir evlilik yapacağı

eğer erkek ise beklenmedik bir yerden eline para geçeceğine işarettir ABLUKA : Etrafının
ablukaya alındığını görmek endişeli bir haber alınacağına işarettir ACELE : Yapacağınız bir iş
yüzünden pişmanlık duyacağınızın işaretidir ACENTA : Bazı işler için birilerine
başvuracağınıza ve bu işlerden olumlu yanıtlar alacağınıza işarettir

ACI : Rüyada acı yemek veya acı çekmek iyiye yorulmaz çünkü rüyayı gören kişi birinin
kötülüğüne uğrayabilir

ACIMAK : Acımakla ilgili rüyalar iyiye yorumlanır bugünlerde işlerinizin yolunda gideceğinin
habercisidir

AÇILIŞ : Herhangi bir yerin açılışında bulunmak bütün istek ve dileklerinizin gerçekleşeceğine
işarettir

AÇMAK : Rüyada bir kapıyı açmak zafer ve başarıya ulaşacağını rüyada karışmış bir yumağı
açmak işlerinde karşılaştığı zorlukları aşacağına işarettir ADA : Kendini bir adada görmek o
rüyayı görenin eline hiç beklenmedik bir yerden mal veya para geçeceğine işarettir

ADAK : Adağını yerine getirmek yeni bir işe atılmaya adak satın aldığınızı görmekse bir sevap
işlediğinize işarettir

ADAM : Rüyada tanımadığınız bir adam görmek yeni dostlar edineceğinize genç ve yakışıklı bir
adam ise müjdeli haberi simgeler

AFET : Rüyada sel deprem gibi kendini afet içinde gören kişi bazı vazifelerini ihmal eden bir
kişi olmuş demektir bu rüya ona bir uyarıdır hayatındaki ihmaller sonucu zararlara uğrayabilir

AĞA : Rüyada köy ağası görmek bir memuriyete veya işinde ilerlemeye AĞLAMAK : Rüyada
ağlamak tam tersi sevineceğinize işarettir fakat rüyasında gözünden yaş akmadan ağladığını
görmesi yaptığı bir işten pişmanlık duyacağının habercisidir AKREP : Rüyada akrep görmek
zayıf bir düşmanınızın olduğuna delalettir ALAY EDİLMEK : Hayatta büyük başarılar elde
edeceğinize işaret eder ALDATMAK : Rüyayı gören için pek iyi anlama gelmez bu rüya kişinin
kötü yola düşebileceğini dikkatli olması gerektiğini işaet eden bir rüyadır ALTIN : Bu rüya ktü
bir işe ve borç edinmeyle yorumlanır ALYANS : Bekarlariçin bir müddet daha
evlenemiyeceklerine evliler için ise eşleriyle bir tartışmaya maruz kalacaklarını işaret eder



AMELİYAT : Sağlığı için endişelendiğiniz birinden iyi bir sağlık haberi alacaksıız ANNE :
Rüyada anneyi görmek kazancınızın artacağına anneyle konuşmak ise iyi haberler alacağınıza
işarettir

ANAHTAR : Rüyada elinde bir anahtar görmek yüksek mertebeye erişmek mal sahibi olmaya
anahtarla bir yeri açmak sıkıntı ve kederden kurtuluşa rüyada birinin üzerine anahtar
fırlattığını görmekse evlenmeye işarettir

ARABA : Böyle rüyalar pek iyiye yorulmaz at arabası görmek hastalığa bebek arabası

görmek sıkıntı ve geçim darlığı çekeceğine fakat motorlu bir arabaya binmek büyük bir
makama oturacağına mevkisinin yükseleceğine işrettir ARI : Rüyada arı görmek rızkının
artacağına işarettir ARMAĞAN : Rüyada birine armağan vermek o kişiye bir iyiliğinizin
dokunacağına delalettir ASKER : Bu rüya kuvvet ve güçle tabir edilir

ASANSÖR : Rüyada asansörle yukarı çıktığını gören kişi mesleğinde ilerler ASILMAK :
Rüyada asıldığını görmek bir iş yerinde idareci olacağına veya mevkisinin değişeceğine işarettir

AŞK : Aşık olduğunu görmek bir üzüntüye veya bir kedere maruz kalacağına biri o kişiye aşkını
ilan ederse o kişinin ona kızacağına işarettir AT : Bu rüya atın rengine göre değişir beyaza
çalar gri renkte bir at görmek kazancının artmasına ve gücünün artmasına koyu kahve renginde
bir at görmek işlerinin bozulma tehlikesi bulunduğuna siyah bir at görmek ise şeref ve
saygınlığının artacağına işarettir ATEŞ : Rüyasında ateşte yandığını gören kimse malından
zarar edeceğine rüyasında dumansız bir ateş yandığını gören kişinin hacca gideceğine veya
hayırlı bir yolculuk yapacağına işarettir rüyasında elinde yanan bir ateş gören insan bir yerden
gelecek hayır ve menfaatle yorumlanır

ATLAMAK : Yüksek bir yerden aşağıya atlamak iyi halden kötü duruma düşeceğinize zor bir
işle veya canınızı sıkacak bir sözle karşılaşacağınıza aşaıdan yukarıya sıçramak ise bulunduğu
konumdan daha yüksek bir mertebeye erişeceğine işarettir AVLANMAK : Av köpekleriyle
avlandığını gören kimse helal rızka bol kazanca işaret eder AY : Rüyada ayı tam olarak parlak
bir şekilde görmek her konuda isteklerinin olacağına huzurlu bir hayata işaret eder

AYAK : Rüyada ayak görmek eğer üzerinde kıl varsa o kimsenin borçlanacağına rüyada
ayağının büyüdüğünü görürse geçiminin artacağına işaret eder AYAKKABI : Yeni bir ayakkabı
giymek huzur ve rahata bekarlar için evliliğe işarettir sarı

ayakkabı giymek kedere işarettir ayakkabısını ters giydiğini gören kişiyse kederden kurtulup
sevinç alır

AYNA : Rüyada aynaya bakmak ömrünüzün uzun olacağına işarettir ayna satın aldığınızı

görmek bir tuzağa düşürülmek istendiğinizin habercisidir

BABA : Rüyada babanızı görmeniz rızık bolluğuna hastalıktan şifaya kaybolmuş bir eşyanızı



bulacağınızı işaret eder ölmüş babanızı görmeniz ie onun adına bir hayır işlemeniz ve sadaka
vermeniz olarak tabir edilir

BAĞIRMAK : Rüyayı gören kişinin sevdiğinden ayrı düşeceği anlamını taşır BAHÇE : Bahçe
ile ilgili görülen rüyalar çok iyi yorumlanır BAKAN : Bu rüyayı gören kişnin hükümet
kapısındaki işinin hallolacağını işaret eder BAL : Rüyasında bal gören kişinin eline helalinden bir
para geçeceğine işarettir BALIK : Rüyada balık görmek sizi sevindirecek haberler alacağınızı
gösterir BALİNA : Gören kimsenin yüksek mertebede olan bir kişiden alacağı yardımla
yorumlanır BALKON : Rüyayı gören kimsenin etrafında kötü niyrtli insanların olduğuna
işarettir BANKA : Rüyada banka görmek şu anda bulunduğunuz işi kaybedebileceğinize
işarettir BARAJ : Rüyada baraj görmek kazancınızı işe yaramayan lüzumsuz şeylere
harcayacağınızı gösterir

BAVUL : Rüyada bavul görmek yolculuğa işarettir içi dolu bir bavul gördüyseniz bu yolculuğa
çıkacağınıza içi boş bir bavul gördüyseniz önünüze çıkacak bir engel yüzünden yolculuğa
çıkamayacağınıza işarettir

BAYKUŞ : Rüyada görülen baykuş kötü ve acımasız bir insanı temsil eder BEBEK : Rüyada
görülen erkek bebek çabuk ve güzel bir habere kız çocuğu ise çekilen sıkıntılardan feraha
ulaşacağınızı müjdeler

BEŞİK : Rüyada beşik gören bekarsa evlenir evliyse çocuğu olur BİLEZİK : Bir erkeğin bilezik
görmesi elinin dara düşeceği bir dönem geçim sıkıntısı

yaşayacağını bir kadın için ise eline bir yerden para geçeceğini işaret eder BİT : Rüyasında bit
gören kişinin parası çoğalır

BOĞULMAK : Rüyada boğulduğunu görmek hatalı bir yolda olduğuna işarettir BOMBA : Gizli
bir sırrının ortaya çıkacağına işarettir BÖCEK : Rüyada böcek görmek sevindirici bir haber
alacağınızı müjdeler BULUT : Rüyada bulut görmek güvenilir bir arkadaşınızdan göreceğiniz
yardımı işaret eder BÜYÜ : Hilekar ve kötü bir kişiden zarar görebileceğinize işarettir CADDE
: Rüyada kendisini caddede gören bir kişi kısa zamanda beklediği ve arzu ettiği başarıya ulaşır

CADI : Rüyada cadı görmek rüya sahibinin kendini ilgilendirmeyen işlerle uğraştığının uyarısıdır

CAMİ : Rüyada cami göen kişinin her işi yolunda gider CANAVAR : Görmek bazı zorluklarla
uğraşmak zorunda kalacağınızı gösterir CEZAEVİ : Kendinizi cezaevine konduğunuzu görmek
atılacağınız bir işte başarı elde edeceksiniz anlamına gelir

CİN : Rüyasında cin gören kimsenin evine hırsız girer CİNAYET : Kendisinin cinayet işlediğini
gören kişi sakıncalı bir işe gireceğini gösterir CÜCE : Düşmanlarınızı alt edeceğinize işaret
eder

CÜZDAN : Sır ve gizliliği işaret eder birine rüyada cüzdan vermek sırrını vermekle yorumlanır



ÇADIR: Rüyada çadır görmek hayırlı ve karlı bir işe işarettir ÇALGI : Rüyada çalgı çaldığını
gören bir kişi heyecanlı bir haber alır ÇAMUR : Bir üzüntüye maruz kalacağınızı gösterir

ÇARŞAF : Bekar biri için evliliğe evli kişi için evlada işarettir ÇEKİRGE : Kuvvetinizin
kudretinizin artacağına işarettir ÇIBAN : Rüyada vücudunda çıban çıktığını gören kişinin
ailesinden biri hasta olacak anlamını taşır

ÇİÇEK : Rüyasında çiçek gören kişinin geçimi genişler ve eskisinden daha çok para kazanır
ÇİMEN : Bir dileğinin gerçekleşeceğine işarettir

ÇİNGENE : Yakın zamanda bir sırrınızın açığa çıkacağına işarettir ÇİZME : Bir seyahate
çıkacağınız anlamına gelir

ÇORAP : Bir kişi rüyasında çorap aldığını görürse kısa zamanda kötüye giden işleri düzelir
ÇORBA : Rüyada çorba içen kişinin maaşı artar gelir düzeyi yükseğe çıkar ÇÖP : Umulmadık
bir yerden elde edeceğiniz kazançla tabir olunur ÇUKUR : Kötü düşünceli bir kimseden zarar
göreceğinize işarettir DAĞ : Rüyasında dağdan aşağı doğru inen kişi makamından indirilir
rüyasında dağın üzerine çıkan bir kişinin ise mevkiisi yükselir

DANS ETMEK : İyi bir rüya değildir işlerinizin ters gideceği anlamını taşır DARAĞACI :
Selamete ermeye işarettir

DARGINLIK : Rüyada yaşanan dargınlık boş yere yapacağınız harcamalara bu yüzden sıkıntı
yaşayabileceğinize işaret eder

DAYAK : Rüyada dayak yiyen kişi üzüntülerinden arınır güçlenir her türlü kötülüğün
üstesinden gelir

DEFİNE : Define bulan kişi bir hastalık haberi alır

DENİZ : Rüyada deniz görmek kuvvete işarettir deniz suyunu içerseniz bir mala sahip
olunacağı anlamına gelir

DENİZ KIZI : Rüyada deniz kızı görmek boş hayaller peşinde koştuğunuza ve bunların peşinde
koşmamanız gerektiğini işaret eder

DEV : Rüyasında dev gören kişi düşmanlarıyla uğraşmak zorunda kalır DEVE : Deve görmek
sizin hayatınızda iyi yönde bir değişiklik olacağını müjdeler DEVE KUŞU : Etrafınızda sizi
çekemeyen kıskanç mizaçlı bir kadını simgeler DİKEN : Fitne ve dedikoduyla tabir edilir

DİLENCİ : Bilginizin artacağına ve sizi çekemeyen kişilere galip geleceğinizi işaret eder DİŞ :
Dişin uzadığını görmek bir yerden gelecek güzel haber dişinizin sallandığını görmek bir hastalık
geçireceğiniz anlamındadır

DOĞURMAK : Eğer kız çocuk doğurursa hayılı ve temiz habere şayet erkek çocuğu doğurursa



sıkıntılı haberle yorumlanır

DUMAN : Rüyada duman içinde kaldığınızı görmek aile hayatınızda veya iş yaşamınızda geçmiş
bir olayın yeniden gündeme geleceğine işaret eder DUVAR : Sağlam duvar iyiliğe yıkık duvar
ise zarara işaret eder DÜŞMEK : Rüyanızda düştüğünüzü görmeniz bir yerden kazanılacak
haram mala işaret eder

EBE : Rüyada ebe görmek malına mal katmaya bol kazanca işarettir ECZACI : Hilekar
kimselerden kendinizi sakınmanız gerektiği anlamındadır EĞLENCE : Mutlu ve tebrik
haberlere işarettir

EJDERHA : Elde edilecek zafere işarettir

EKMEK : Ekmeği görmek iyi bir dünya geçimine ekmeği kesmek ise ümitlerinin boşa
çıkacağına işarettir

EKŞİ : Rüyada ekşi bir şey yediğini gören kişi bir süre geçim sıkıntısı çeker ELMA : Sevdiğiniz
kişinin size karşı olan sevgisini kanıtlıyacağını müjdeler EMEKLEMEK : Rüyasında kendini
emeklerken gören kişi zenginse fakirleşir fakirse zenginleşir veya mevkiisinde bir değişilik olur

ENKAZ : Ruyada enkaz kaldırdığınızı ggörmeniz şu anda başınızda olan bir dertten
kurtulacağına delalet eder

ERİK : Ruyada erik görmek yemek bir dileğinizin gerçekleşeceğine eğer kuru erik gördüyseniz
ufak bir rahatsızlık geçireceksiniz demektir EŞYA TAŞIMAK : Rüyada eşyayı bir yerden başka
bir yere taşımak derdinizi atacağınıza işaret eder

ET : Rüyada pişmiş et görmek mal sahibi olacağınıza çiğ et görmeniz ise elinizden bir miktar
para çıkacağına delalettir

EVLENMEK : Rüyasında evlendiğini gören insan büyük bir kişinin umulmadık yardımıyla
karşılaşır

EZAN : Münasıp olmayan bir yerde ezan okumak bir kötülük yaptığınızın uyarısıdır yerinde
ezan okumak işinde mekanında ilerlemeyle yorumlanır

FACİA : İyi ve sevindirici haberler alacağınıza işarettir FAHİŞE : Görmek iyi değildir
dostluğuna güvendiğiniz biri tarafından aldatılabileceğinize işaret eder

FALAKA : Uzaktan birinin iyiliğini ve yardımını alacağınızı gösterir FARE : Rüyada bir çok
fare görmek bolluğa ereceğinize işaret eder FELÇ : Rüyanızda felç olduğunuzu görmeniz
sağlıklı ve mutlu bir hayat süreceksiniz demektir

FERİBOT : Ruyada feribota binmek bir işin altından kalkamayacağınıza ve borca gireceğinize
işaret eder



FINDIK : Zor kazanılacak mal ve servete işaret eder

FIRTINA : Rüyada fırtına çıktığını gören kişi evinde veya iş yerinde bir tatsızlık yaşar FİL :
Fille ilgili rüyalar iyiye yorumlanır mevkinin yükselişi ve kedersiz bir yaşama işaret eder

FİNCAN : Yarar beklediğin bir yerden az kazanç sağlıyacağına işarettir FOTOĞRAF :
Tehlikeli bir yolculukla tabir edilir

FUAR : Kötü giden işlerinizin yoluna gireceğine işaret eder FÜZE : Çok hayal kurduğunuza
böyle giderse bunları gerçeğe döndüremeyeceğinize işaret eder

GALİBİYET : Rüyada galip geldiğinizi görmek üzüntülerinizden kurtulacağınıza işaret eder
GAR : Rüyada bir tren garı görmek gurbetten gelecek haberle yorumlanır GARAJ : Rüyada
garaj gör ek yolculuğa çıkmaya işarettir GAZİNO : Gören kişi mali açıdan zor duruma düşer

GECE : İşsizliğe ve boş gezmeye işaret eder

GELİN : Kısa sürede çıkacak kısmet ve şansla tabir olunur GEMİ : Kişi gemiye binmiş ise
feraha ereceğine eğer gemi karaya oturmuş ve yürümüyorsa bir kederle karşılaşacağına
delalettir

GEYİK : Rüyasında geyik gören kişinin eline bir miktar para geçer GİZLENMEK : Birine
başsağlığı dileyeceğinize delalettir GÖĞE ÇIKMAK : Rüyada göğe çıkmak işinde
yükseleceğine gökten inmek ise bir hakaretle karşılaşacağınıza delalettir

GÖKKUŞAĞI : Rüyada parlak ve ışık veren bir gökkuşağı görmek hayırlı bir nimetin ferahlık
veren mutluluğun habercisidir

GÖL : Rüyada göle girdiğini gören kişi hile ve fesatla karşı karşıya kalır GÖZYAŞI : Rüyada
gözyaşı döktüğünü gören kimse çok büyük sevince nail olur GÜL : Rüyasında gül koparan
kimse hayır ve iyiliklerle karşılaşır dilek ve muradına erer GÜLMEK : Rüyada gülmek iyi
değildir gülen kişi kederle karşılaşır GÜNEŞ : Rüyada güneşin doğudan doğuğunu gören kişi
çok istediği bir dileği gerçeğe dönüşür eğer güneş batıdan doğuyorsa uzak kaldığı bir yakınına
kavuşma anlamı taşır GÜVE : Görmek bir rahatsızlık geçireceğiniz anlamındadır GÜVERCİN :
Rüyada güvercin görmek iyidir çok yakın bir zamanda elinize para geçeceğini müjdeler

GÜZEL : Güzel insan güzel olan şeyler görmek etrafınızdaki insanların sizi kıskandığına
imrendiklerine işaret eder

HABER : Rüyada iyi bir haber aldığını görmek iyi arkadaşlığa delalettir HACC : Hacc ile ilgili
rüyalar hayırla yorumlanır zenginliğe iyi hayata ve din bütünlüğüne işarettir

HAÇ : Bu ruyayı gören insan doğruluktan sapmış önemli bazı yalanlar söylemiştir gören kimse
kendine çekidüzen versin diye uyarı anlamındadır HAKİM : Kişinin mutlu bir olayla
karşılaşacağı anlamını taşır HALAT : Görmek kurtuluş ve kuvvete işarettir



HAMAK : Görmek size bir deniz yolculuğunun gözüktüğünü müjdeler HAMAM : Rüyada
görülen hamam rüyası hamamın ve suyun durumuna göre yorumlanır soğuk bir hamam sıkıntıya
hamamda ılık suyla yıkanıra işlerinin yolunda gideceğine hamamda sıcak suyla yıkandığını gören
kimsede tez ve güzel bir haberle karşılaşır HAMAM BÖCEĞİ : Gören kişinin etrafında zayıf
bir düşmanı olduğunun habercisidir HAMİLE : Rüyasında hamile olduğunu gören kimsenin mal
ve iş dünyasındaki şeylerin fazlalaşacağını işaret eder

HAPİSHANE : Görmek kişinin bir takım hatalı işler yapacağına hileyle bir tuzağa
düşürülmesiyle yorumlanır

HASTAHANE : Hayatınızda başlayacak yeni bir dönemin habercisidir HATİM İNDİRMEK :
Günahlarınızdan arınıp tevbe etmeniz gerektiğini işaret eder HAVUÇ : Havuç görmek içinde
bulunduğu zorluk veya kötü bir durumdan kurtulacağına işaret eder

HAVUZ : Gören kişi cömert ve iyi birinin yardımını alıp rahata ereceğini işaret eder HAYALET
: Şu anda bir olaya çok üzüldüğünüzü fakat bunun hakkında sevineceğinize delalettir

HEDİYE : Rüyada hediye görmek sevgi ve saygınlık belirtisidir HEYKEL : Görmek
korkulardan kurtulmak ve etraftaki düşmanlara galip geleceğinizi müjdeler

HİNDİ : Eğer uysal hindi ise ev içinde huzur ve sukunete ,vahşi hindi ise çabuk ve güzel haberle
yorumlanır

HOKKABAZ : Birisinin size yalan yere suç yüklemek istemesiyle yorumlanır HOROZ : Erkek
çocuk sahibi olunacağına veya hayırlı bir evle yorumlanır HORTUM : Kazancınızda bir
yükselme olacağını işaret eder HÜZÜN : Rüyada kendisini hüzünlü ve kederli gören kişi mutlu
haberler alır

IRMAK : Rüyada ırmak büyük bir mevkiye oturacağınızı işaret eder ISIRGAN OTU : Rüyada
ısırgan otu görmek hayatta bazı hususlarda başarısızlığa işarettir ISIRMAK : Bir kişi kendini
rüyada ısırıldığını görürse bir sevinç yaşar eğer siz birini ısırırsanız yakın dostunuzun hile ve
düşmanlığı ile yorumlanır ISLIK ÇALMAK : Bu rüya ahlak bozukluğu ile yorumlanır IŞIK :
Ateş ışığı görmek çabak bir habere ve sbir süprizle karşılaşacağınıza işarettir IZGARA : Gören
kişinin işleri düzene girip başarı elde eder

İBADET ETMEK : Bu rüya çok hayırlı bir rüya olarak yorumlanır bol rızık iyi haberler
müjdeler

İÇ ÇAMAŞIR : Görmek birinden kıymetli bir hediye alacağınızı gösterir fakat iç

çamaşırınızı çıkardıysanız hasta olacaksınız demektir İÇKİ : Haram mala ve düşmanlığa
delalettir

İDAM : Mevkive şöhreti simgeler



İFTAR : Rüyanızda iftar ziyafeti verdiğinizi veya bulunduğunuzu görmeniz üzüntü ve
kederlerinizden kurtuluşunuza işaret eder

İFTİRA : İftiraya uğradığını gören kişi bir üzüntüye maruz kalır İLAÇ : Dini vecibelerinizi
yerine getirmeniz gerektiğini işaret eden bir rüyadır İMAM : İyi bir mevkiye geçip sözü dinlenir
biri olacağınıza işarettir İMTİHAN : Rüyada imtihan olduğunuzu görmeniz herhangi bir konu
hakkında endişeye düşeceğinize delalettir

İMZA : Rüyada herhangi bir yere imza attığınızı görmeniz beklemekte olduğunuz işlerinizin iyi
sonuçlanacağına işaret eder

İN : Bir hane değişikliğine delalettir

İNCİR : Mevsiminde göründüyse sevince işarettir mevsim dışı göründüyse geçiminizi eskisinden
daha rahat kazanacağınıza işarettir

İNEK : Sütlü inek ise iyilikle yorumlanır

İNŞAAT : Genç biri için yeni bir iş teklifine orta yaş ve üstü için güç bir işin altından kolaylıkla
kalkabileceğine işarettir

İNTİHAR : İntihar etmek bir gönül ilişkisi ile yorumlanır İPEK : Rüyada ipek gören kişi çok
faydalı ve yararlı bir şeye sahip olacak demektir İSKAMBİL : Rüyada iskambil destesi görmek
sizi çekemeyen bazı kişilerin aleyhinize dedikodu yürüteceğini işaret eder

JANBON : Yediğini görmek sağlığınızın bozulacağına satmak ise bir hata işleyeceğinize işaret
eder

JARTİYER : Görmek bir yerden zarar göreceğinize işaret eder JAPON : Seyahate çıkmakla
yorumlanır

JET : Hayatınızda umulmadık bir değişikliğe delalettir JETON : Bol kazanca işarettir

KABAK : Saygı ve hürmet gören bir insanla tabir edilir eğer gören kişi hasta ise kısa sürede
şifa bulacağına delalettir

KABE : Hayırla yorumlanır etrafında tavaf ettiğinizi görmeniz her yönden selamete
ulaşacağınıza delalettir

KABİR : Görmek yapılan hata ve kusur yüzünden duyulacak pişmanlık anlamındadır KABUS :
Görmek etrafınızdaki insanların tesiri altında kalarak zarar göreceğinizi işaret eden bir rüyadır

KADİR GECESİ : Görmek bütün dilek ve muradınızın gerçek olacağına işaret eder KAFES :
Bir sıkıntı atlatacağınıza işarettir

KAĞNI : Uzun bir yolculuk habercisidir



KAHKAHA : Rüyada kahkaha atmak kötü haber işaretidir KAMYON : Görmek iş veya ev
değişikliği demektir

KAN : Görmek rüyayı bozar bu rüya hiç bir anlam teşkil etmez KAPAN : Hilekar yalancı bir
insanla yüzyüze geleceksiniz demektir KAPI : Görmek kapı açmak kısmet kapılarının açılması
talihinizin dönmesi anlamında yorumlanır

KAPLAN : Bir düşmanla uğraşmak zorunda kalacağınıza işarettir KAPLICA : Yeni bir iş yeni
bir başlangıç ile yorumlanır KAPLUMBAĞA : Görmek geç ama hayırla sonuçlanacak bir dilekle
tabir edilir KAR : Görmek üstünüzdeki şansızlıkların iyiye döneceğine işarettir KARGA :
Görmek yalancı bir kişiyle tanışma anlamındadır KARINCA : Uzun ömürle tabir edilir

KARPUZ : Kazancınızın artacağına işaret eder

KARYOLA : Bir iş için yol yapacağınızı gösterir

KAVUN : Fazla düşünceden yapılan boş kederi anlatır

KAYIK : Görmek yapılacak kısa yolları temsil eder

KAZ : Mevki değişikliğine işarettir

KEFEN : Birisinin size yapacağı yardım ile tabir edilir KELEBEK : İşlerinizin çok iyiye gidip
zengin olacağınıza işarettir KIYAMET : Görmek adaletli ve insaflı olmaya ve korkuya işarettir
KİRAZ : Sağlıklı bir hayatla tabir edilir

KOÇ : Şeref ve itibar kazanacağınızın habercisidir

KOŞMAK : Boş hayaller kurduğunuzu işaret eder

KÖMÜR : Elinize haram mal geçeceğine işaret eder

KUYU : Görmek bütün keder ve sıkıntılarından arınacağı anlamındadır

LABORATUAR : Görmek yaşamınızda sayg ve itibar göreceğinizi işaret eder LAĞIM :
İstemeden kötü bir işe karışıp bu yüzden üzüntü duyacağınıza işarettir LAHANA : Görmek
kendi hakkınızda güzel sözler işitmekle tabir edilir LASTİK : Görmek iki yüzlü bir insanla
tanışmaya işarettir LEBLEBİ : Faydasız şeylerle vakit öldürdüğünüzü işaret eder LEKE :
Hakkınızda edilen bazı lafların olduğunun haberini verir LEYLEK : Değerli bir insana verilecek
davete işaret eder LİMAN : Karşınıza çıkacak her türlü güçlüğü yeneceksiniz demektir
LOKANTA : Önemsiz bazı sıkıntılar atlatacağınızı gösterir LÜKS : Hakkınızda dedikodu
yapıldığını gösterir

MAAŞ : Rüyada maaş aldığınızı görmeniz bir yerden alacağınız ve faydalı olacak manevi
desteği müjdeler



MAÇ : Seyrettiğinizi görmeniz vaktinizi boşa harcadığınızın uyarısıdır MAĞARA : Bir dost
sayesinde sıkıntılardan kurtulmaya feraha ermeye işarettir MAHKEME : Can sıkıcı bir haberle
yorumlanır

MAKAS : Şimdiye kadar sahip olduğunuz malların ikiye katlanacağına işaret eder MAKİNE :
İyi günlerin pek yakında olduğunu müjdeler

MAKYAJ : Birini hile ve yalan yoluyla kandıracağınız anlamındadır MANASTIR : Bir süre
yalnızlık çekeceğinizi işaret eder MANAV : Görmek iyiliğin ve güzelliğin habercisidir

MANDOLİN : Görmek arkadaşlrla yapılacak eğlenceli geziyi müjdeler MANOLYA : Görmek
bolluk ve bereket habercisidir

MATBAA : Görmek o seneyi sıkıntısız ve rahat geçireceğiniz anlamındadır MATKAP :
Görmek hilesi dalaveresi büyük sözleri çok şiddetli kimseye işarettir MAYMUN : Görmek
zarar verici düşmandır zeki ve kurnaz bir insanın sizi aldatmak için elinden gelen herşeyi
yapmakta olduğunu gösterir

MEHTAP : Görmek parlaklığına göre para ve kazanca işarettir yeni ay görmek yeni bir ilişki
başlangıcı yarım ay görmek hayatta değişiklik ay ı tutulmuş görmek deprem olacağını

işaret eder

MEKKE : Görmek hayırlı işlere girişeceğinize evinizde bolluk ve berekete işarettir MEKTUP :
Yazdığınızı görmek dostlarınızdan iyi haberler alacağınıza rüyada mektup almak hayır ve
menfaat bulacağınıza delalettir

MEME : Rüyada memesinden süt gelen kişinin iman kuvvetine işarettir MENDİL : Görmek
ayrılığa işarettir

MERDİVEN : Merdivenden çıkmak hayır menfaat ve başarıya inmek ise şeref ve makamınızın
elinizden gideceğiyle yorumlanır

MEVLİD : Görmek bir fakiri veya bir yetimi sevindirmeniz gerektiğini işaret eder MEYHANE
: Tanımadığınız birinin kaba hareketlerine maruz kalacağınızı gösterir MİSAFİR : Görmek
kazancınızın artacağına işaret eder MOTOSİKLET : Değişik arkadaşlıklar kuracağınıza
işarettir MUM : Yanan bir mum görmek işlerinizde ve hareketlerinizde dikkatli olmanız
gerektiğini gösterir

MÜNECCİM : Görmek umutsuzluk ve kedere düşmeye delalettir

NABIZ : Rüyada nabzınızı dinlediğinizi görmeniz aşık olacağınıza fakat karşılık
alamayacağınıza işarettir

NAL : Görmek karlı bir işe girişeceğinize işarettir



NAR : Görmek bol kazanca ve hayırlı evlada işaret eder NAMAZ : Kıldığını görmek sevinçli ve
ferah günlerin yaklaştığına işarettir NARGİLE : Şu andaki davranışlarınızın sonradan başınıza
dert açacağını ifade eden bir rüyadır

NEHİR : Gören kişi çok neşeli günler geçirir

NEŞTER : Görmek bir konu hakkında son fikri sizden alacaklarına işarettir NEVRUZ :
Görmek keder ve üzüntüden kurtulmaya işarettir NİKAH : Görmek size büyük sorumluluk
taşıyan bir görev vereceklerini gösterir NİŞANLANMAK : Bekar ise evleneceğine evli ise biraz
zahmet çekeceğine işaret eder NOHUT : Gören kişi ümitsizliğe kafa yorgunluğuna düşer
NOTER : Görmek kendinize ve işlerinize dikkat etmenize aksi halde bir zarara
uğrayabileceğinize işaret eder

OCAK : Görmek sahibi olacağınız mal ile yorumlanır

ODUN : Görmek etrafınızın kıskanç haset ve kötü insanlarla çevrildiğini gösterir OĞLAK :
Görmek evliler için çocuk bekarlar için kısmet habercisidir OKUMAK : Rüyada okuduğunuzu
görmek en yakın dostunuza bile sırrınızı söylememenizi belirten bir rüyadır

OMLET : Pişirdiğinizi görmek bazı söz ve hareketleriniz yüzünden arkadaşlarınızı müşkül
durumda bırakacağınıza omlet yediğinizi görmekse hayatta güç meseleleri yenmek için çok
çaba sarfedeceğinize işarettir

ORKESTRA : Görmek kısa sürecek önemsiz bir üzüntü geçireceğinize işaret eder ORMAN :
Görmek zengin ve iyilik sever biriyle tanışacağınızı belirtir OTEL : Görmek yolculuğa işarettir

OTOPARK : Görmek hayatınızda bazı değişiklikler olacağını işaret eder OTOSTOP :
Yaptığınızı görmek uzun ve yorucu bir gün geçireceğinizi işaret eder OYUNCAK : Görmek
yaşayacağınız küçük bir sevince delalettir OYUN OYNAMAK : Rüyada oyun oynadığını
görmek dince eksik yanlarının bulunduğunu belirten bir rüyadır

ÖDÜNÇ : Rüyanızda bir şeyi ödünç aldığınızı görmeniz aldığınız şey kadar borca gireceğinize
işaret eder

ÖĞRETMEN : Görmek huzur ve rahatlıkla yorumlanır

ÖKÜZ : Gören kişi o sene bolluk ve berekete nail olur ÖLÇMEK : Rüyada kolla yada karışla
ölçüm yaotığını gören kişiye yolculuk görünüyor demektir

ÖLDÜRMEK : Birini öldürdüğünü görmeniz günaha girdiğinizi haber eder ÖLMEK : Rüyada
ölmek ömür uzaması anlamındadır

ÖLÜ YIKAMAK : Birinin borcunu üstleneceğinize işarettir ÖPMEK : Rüyada birini şehvetle
öptüğünü gören kişi ondan yardım görür ÖRDEK : Yükselmeye işarettir



ÖRÜMCEK : Görmek sevinçli bir olayın habercisidir

PADİŞAH : Görmek ilerlemeye mesleğinde iyi bir duruma gelmeye delalettir PANCAR :
Görmek üzüntü ve kedere işarettir

PAPATYA : Görmek güvenilir bir dost edineceğinize işarettir PARA : Yaramaz sözlere
dedikoduya işarettir

PASTA : Görmek kazandığınız parayı har vurup harman savurmaya işaret eder PATATES :
Görmek yeni arkadaşlıklar kurmaya işarettir PEYGAMBER : Görmek berekete ermek
mutluluğa kavuşmak gibi şeylerle tabir edilir PEYNİR : Gören kişi hazır mala kavuşur o sene
bolluğa erer PİJAMA : Görmek can sıkıcı bir haber alacağınıza işaret eder PİLAV : Görmek
yeni ve hayırlı bir işe teşebbüs edeceğinize delalettir PİRE : Görmek etrafınızda olan zayıf
düşmanla tabir edilir PİRZOLA : Yemek görmek istikbalinizin parlak olacağına işarettir PİYAZ
: Görmek hasta olan yakınınızın iyileşmesiyle yorumlanır POĞAÇA : Görmek para sıkıntınızın
bir süre daha devam edeceğine delalettir POLİS : Görmek ömür boyu rahatlık içinde
yaşıyacağınıza işarettir PUT : Görmek zaaf ve bıkkınlığa işarettir

RADYO : Dinlemek hafif bir can sıkkınlığına radyo satın almaksa bir arkadaşınızın kalbini
kıracağınıza delalettir

RAHİBE : Görmek hareketlerinizi göz altına almanız gerektiğine işaret eder RAKAM :
Rüyada birden yetmişsekize kadar olan sayılar yüksek şansı ifede eder RAKI : İçtiğini görmek
bir hastalık atlatacağınızı haber eder RAY : Görmek küçük bir tehlike atlatacağınıza işaret
eder REÇETE : Görmek bir hasta ziyaretinde bulunacağınıza işarettir REDDETMEK : Birşeyi
reddettiğinizi görmek aşk hayatınızda büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağınızın habercisidir

RUJ : Görmek bir sürprizle karşılaşma anlamını taşır RÜZGAR : Görmek gam ve kederden
kurtulmaya işarettir

SAAT : Görmek geçim rahatlığı rızık bolluğu ve ev hayatında mutluluk demektir SABUN :
Görmek geçimini zor şartlar altında elde etmekle yorumlanır SAÇ : Rüyada saçının
döküldüğünü gören kişi kedere düşer saçının uzadığını görürse sevineceği bir haber alacağına
saçlarının kesildiğini görmek ise sevdiği insanla arasının biraz açılacağına delalettir

SAĞMAK : Rüyada bir hayvanı sağdığını görmeniz iyilik ve bollukla tabir edilir SAKSI :
Görmek bekarlar için iyi bir evlilik evliler içinse iyi bir iş terfii ile yorumlanır SAMAN : Görmek
paraya ve malın artacağını gösterir

SANCI : Çektiğini görmek parasını iyi olmayan bir yere harcıyacağını ve bundan ötürü

pişmanlık duyulacağını belirtir

SANDAL : Görmek sıkıntıdan kederden kurtuluşa işaret eder SANSAR : Görmek cimri ve kötü
bir akraba ile hoş olmayan bir tartışma demektir SARAY : Görmek emniyette ve huzur içinde



olunacağına ve işlerin yoluna girmesiyle tabir edilir

SARI : Rüyasında sarıyı hassas herşeyden çabuk etkilenen biri görür bu rüyayı gören kişi biraz
rahatsızlanır

SARMAŞIK : Bu rüyayı gören kişi kimseye güvenmeden kendi işini kendi yapması

gerektiğini belirten bir rüyadır

SARMISAK : Görmek yapılan dedikoduların habercisidir SAVAŞ : Görmek tanıdıklar arasında
fitneye şiddete işarettir SEL : Bastığını görmek halka bütün insanlara gelecek olan bir belaya
veya salgın hastalığa işarettir

SEVİNMEK : Tam tersi bir şeye gözyaşı dökeceğinizi gösterir SIRAT KÖPRÜSÜ : Görmek
doğruluk yolunda bir insan olduğunuzu atladığınızı görmeniz ise doğruluk yolundan sapacağınızı
gösterir

SİGARA : İçmek boş ümit ve hayaller kurmaya bazende sevdalanmaya delalettir SİS : Görmek
sıkıntı ve kedere işarettir

SİYAH BENEK VE NOKTALAR : Yüzünde siyah noktalar olduğunu görmek etrafta
sevilmeyen hal ve hareketlerinizin olduğuna işarettir SOĞUK : Görmek zahmet ve zorluklara
göğüs germek zorunda kalacağınıza işarettir SOKAK : Gören kişinin bazı işlerde yanlışlık
yapacağını belirtir SOYUNMAK : Bu rüya kişinin kötü durumlardan kurtulacağına borçlu ise
borcundan kurtulacağına üzüntüsü varsa bunu atacağına delalettir SÜNNET : Görmek
ailesinden birinden yardım görmesi anlamına gelir SÜSLENMEK : Evinize yeni bir şey
alınacağını gösterir

ŞALGAM : Görmek sıkıntı ve darlığa düşüleceğini gösterir SAM FISTIĞI : Görmek mala ve
mülke işarettir

ŞARKI : Söylemek hile yalancılık ve kavga gibi durumlarla karşılaşmaya işarettir ŞEKER :
Görmek üzüntülerden kurtuluşun habercisidir

ŞEYTAN : Görmek bir düşmanınız tarafından zarar göreceğinize işarettir ŞİMŞEK : Yakın
zamanda korkulu ve hiddetli olaylara maruz kalacaksınız

TABAK : Görmek eğer dolu ise bolluğa boş ise kıtlığa gireceğinizin habercisidir TABANCA :
Kullandığını görmek iftira tehlikesine satın almak bir dedikoduya maruz kalmaya temizlediğini
görmekse yeni bir işe delalettir TABLO : Görmek hayallerinizin gerçekleşeceğine işarettir
TAHT : Görmek devlet kapısında olan bir işinin hallolması demektir TAHTA KURUSU :
Görmek çevrenizde size zarar vermek isteyen insanların olduğunu gösterir

TAKSİ : Gören kişinin her teşebbüste başarılı olacağını gösterir TARAK : Görmek etrafınızda
faydalı ve hayırlı insanlar bulunduğuna ve onlardan yararlanacağınıza işarettir



TAŞ : Görmek hayır ve iyiliğe işaret eder

TAVŞAN : Görmek iyi talihle yorumlanır

TAVUK : Görmek nimete ermek bol rızık sahibi olmakla tabir edilir TAVUS KUŞU : Gören kişi
yüksek makam sahibi olur

TAY : Görmek hayırlı ve müjdeli bir haber alacağınız anlamındadır TELEFON :
Konuştuğunuzu görmeniz münasebetsiz bir kişi tarafından rahatsız edileceğiniz anlamındadır

TENCERE : Görmek resmi bir dairedeki işinizin iyilikle sonuçlanacağını müjdeler TERLEMEK
: Üzüntülü bir haber anlamındadır

TERLİK : Görmek yeni bir işe veya memuriyete geçiş yapacağınızı gösterir TEYZE : Görmek
beklemediğiniz bir yerden para alacağınıza işarettir TIRNAK : Rüyada tırnak görmek düşmanı
alt etmekle yorumlanır TİLKİ : Görmek dalaveracı yalancı bir kadınla arkadaşlık yapacağınızı
işaret eder TİMSAH : Görmek etrafınızda dolaşan kötü niyetli insanı temsil eder TOKAT :
Yediğini görmek birinden yardım alacağını gösterir TURŞU : Görmek malını ve parasını israf
eden kişi olarak tabir edilir TÜRBE : Rüyada türbe görmek sonsuz hayırlara işarettir

UÇAK : Görmek mevki yükselmesine terfi etmeye işarettir UÇMAK : Hane veya iş
değişikliğine yorulur

UÇURTMA : Görmek birinin size sihir yapacağı anlamına gelir UYKU : Rüyada uyuduğunu
gören kişi işsiz kalır

ÜFLEMEK : Rüyada bir yere üflemek gizli tutulan bir olayı öğrenmeye işarettir ÜRKMEK :
Rüyada ürktüğünü gören kişi canını sıkan bir olayla karşılaşır ÜTÜ : Yaptığınızı görmeniz şu an
meşgul olduğunuz işte başarı sağlıyacağınıza işaret eder

ÜZÜM : Mevsimi dışı üzüm görmek arzu ettiğiniz şeylere uzun mücadelelerden sonra
kavuşacağınıza delalettir

VAAZ : Verdiğini görmek etrafında sevilen ve lafının dinlendiği bir insan olacağını gösterir
VAMPİR : Görmek bir arkadaşınızın size zarar vermek istediğine işarettir VAHŞİ İNSAN :
Görmek iftiraya uğrayabileceğinizin işarettir VARİS : Görmek kazancınızın önemli ölçüde
azalacağına işarettir VEZNE : Görmek ömrünüzün refah ve huzur içinde geçeceğine işarettir
VİLLA : Görmek istediğiniz bir dileğinizin gerçekleşmesine delalettir VİNÇ : Rüyada vinç
görmek gelecekte iyi bir mevkiye erişeceğinize delalettir VİZE : Almak yakın bir arkadaşınızın
yardıma işarettir

YAĞMUR : Yağdığını görmeniz ümidinizi kestiğiniz olayın gerçekleşmesine delalettir YAKUT :



Sahibi olduğunuzu görmeniz bekarlar için evlenmeye evliler için mal mülk sahibi olunacağına
işaret eder

YALAN LAF : Söylendiğini görmek iyi haberlerle karşılaşacağınıza bir sürprize maruz
kalacağınıza delalettir

YANMAK : Aile içinde yaşanacak huzursuzlukla yorumlanır YANGIN : Eğer dumanı olmayan
bir yangınsa sıkıntıdan kurtuluşa şayet dumanlıysa sıkıntıya düşmeye yorulur

YARASA : Görmek etrafınızda size yakın olan birinden kötülük göreceğinize işaret eder
YATAK : Görmek yolla tabir edilir

YEMEKHANE : Görmek hatırı sayılır bir büyüğünüzden alacağınız yardımla yorumlanır
YENİYIL : Görülen rüya gerçek olur

YEŞİLLİK : Görmek bütün arzularınızın gerçekleşeceğine işaret eder YIKANMAK : Çok
mutlu bir hadiseyle karşılaşacağınızı gösterir YILAN : Görmek sinsi bir düşmanınız olduğunun
habercisidir YILDIRIM : Düştüğünü görmek evinize hırsız gireceği anlamına gelir YILDIZ :
Mevki sahibi bir insanın sizi ziyaretiyle yorumlanır YOĞURT : Görmek helal ve temiz kazanca
işarettir

YUMURTA : Görmek evli insanlar için yeni bir bebeğe bekarlar için ise terfiye işarettir
YÜZMEK : Murada ermekle tabir olunur

YÜZÜK : Yeni bir hayata adım atmakla yorumlanır

ZABITA : Görmek başınızın derde gireceği anlamındadır ZARF : Görmek gizli olan bir olayın
açığa çıkmasıyla yorumlanır ZELZELE : Görmek bir yerden başka bir yere nakletmeye yorulur
ZEYTİN : Görmek darlık ve sıkıntıdan kurtulmaya delalettir ZİNA : Etrafınızda size hainlik
yapmak isteyen birinin olduğuna işarettir ZİNDAN : Görmek bir zarara uğrayacağına işaret
eder

ZİYAFET : Verdiğinizi görmek bir hayır işleyeceğinize delalettir ZÜRAFA : Görmek şaşkınlık
ve üzüntü veren bir haber alacağınıza işarettir ZİFAF : İstek ve arzularınızın gerçekleşeceğine
işarettir ZİYAN : Bir şeyi ziyan ettiğinizi görmek beklediğiniz başarıyı elde etmeye ve
sevindirici bir habere işaret eder.
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