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* İANE (Yardım): Rüyada bir kimseye yardım ettiğini görmek, ilâhî yardıma mazhar 
olmaya ve sevaba delâlet eder. Yine rüyada birine yiyecek, içecek bir şey verdiğini 
görmek, kerem ve cömertliğe ve iyi bir isim yapmaya delâlet eder 
 
* İAŞE (Erzak): Rüyada erzak görmek, bolluk ve berekete, hayırlı günlerin içinde 
olmaya delâlet eder. 
 
* İBADET: Rüyada Cenâb-ı Hakka ibadet ettiğini görmek, dünya ve âhiret 
hayırlarının husulüne delâlet eder. Rüyada Allahü Teâlâ'yı tesbih ettiğini ve onun 
mübarek ismini andığını görmek, hüzünden feraha, gam ve kederden kurtuluşa ve 
günahlardan arınmaya delâlet eder.  
 
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: İbadet rüyası beş vech ile tâbir blunur: 
 
a) Allahü Teâlâ'ya yakınlık, 
b) Yolun en güzeline giriş, 
c) Müjde, 
d) Düşmana karşı zafer, 
e) Kurtuluş ve selâmet.. 
 
Bir kimsenin rüyada namazı bitirip Allahü Teâlâ hazretlerine istiğfar ederek yüzünü 
kıbleye döndüğünü görmesi, dualarının kabul edileceğine ve mânavî makamının 
yüksekliğine delâlet eder. Rüyada "Sübhanallah, sübhanallah" diyerek Rabbini 
zikrettiğini görmek, hiç ümit etmediği cihetten hüznün ve kederin gitmesine işarettir. 
 
Rüyada Allah azze ve celle hazretlerine hamd ettiğini görmek, dinde hidayet ve nura 
nailiyete alâmettir. Yine Yüce Allah'a şükür ettiğini müşahede etmek, kuvvete, çok 
nimete ve ehilse bir şehre vali olmaya delâlet eder. 
 
* İBİĞİ BÜYÜK HOROZ: Rüyada ibiği büyük horoz görmek, hastalık ve üzüntü ile 
tâbir olunur. 
 
* İBRAHİM (A.S.): Bilindiği gibi İbrahim (a.s) Peygamberlerin büyüklerindendir ve 
Cenâb-ı Hakk'ın dostudur. O güzide zâtı rüyada görmek hayır, bereket, ibadet, 
kemâl, rızık, ikram ve salih nesile delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem efendimiz 
İbrahim (a.s)'ın neslindendir. 
 
Yine onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye, ilme, hidâyete, 
Allah'a ibadet uğrunda aile ve akrabasından hicrete delâlet eder. 
 
Bazı kere de onu görmek, şefkatli babaya işarettir. Çünkü o, İslâmın babasıdır. 
Ümmeti Muhammed'i "Müslüman" ismiyle isimlendiren de o şanlı Nebidir. 
 
Rüyada kendisini Hazret-i İbrahim'in çağırdığını ve Ona doğru "Lebbeyk" diyerek 
gittiğini görmek, manevî derecenin yüksekliğine ve salâha delâlet eder. 
Bazı kere de rüyada İbrahim (a. s) 'i görmek, Allah için sevgi ve muhabbete delâlet 
eder. Çünkü o, Rabbinin rızası için biricik oğlunu kurban edecekti.. 
 
Rüyada Hazret-i İbrahim'in kendi azalarından birini tuttuğunu gören kimse eğer o âza 
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hastalıklı ise, hastalıktan şifa bulacağına işarettir. 
 
Yine rüyada İbrahim (a.s)'i görmek, düşmana galip gelmeye, Mümine ve pâk bir 
hanımla evlenmeye ve hayırlı, bereketli nesile delâlet eder. Onu görmek, hac ibadeti 
ile de tâbir olunur. 
 
Çok kere de onu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayır ve bereketin gelmesine, 
dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidâyete delâlet eder. 
 
* İBRİK: Kişinin rüyada ibrik görmesi, eğer günahkâr ise, tevbeye; hamile kadın için 
erkek çocuğa işarettir. Bazı kere de gizli sırları bilen bir erkek çocuğa delâlet eder. 
 
Rüyada abdest alınan ibrikleri bir araya topladığını görmek, cennete gitmeye sebep 
olacak güzel amelleri işlemeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, kılıca delâlet eder. 
 
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada İbrik görmek, şu şekilde tâbir olunur: 
a) Temiz ve pâk zevce, 
b) Hizmetkâr, 
c) Cariye, 
d) Dinde kıvam, 
e) Vücud sağlığı, 
f)  Uzun ömür, 
g) Mal ve nimet, 
h) Hayır, bereket ve miras.. 
 
Rüyada ibrikteki su ile abdest aldığını görmek, günahlardan arınmaya, ferah ve 
nimete delâlet eder. 
 
Rüyada ibriğin kıymetinin çok yüksek olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının 
artacağına işarettir. 
 
* İBRİŞİM: Bir kadının rüyada ibrişimle nakış yaptığını görmesi, sevineceği bir habere 
ve bir yerden gelecek yardıma delâlet eder. İbrişim görmek, bazı kere de yolculuk ile 
tâbir olunur. 
 
* İCAR (Bir yeri kiraya vermek): Rüyada evi veya dükkânı kiraya verdiğini görmek, 
şiddet ve korkulardan emin olmaya, nikâha veya zahmetsiz mala delâlet eder.  
 
Kiracıyı görmek ise, hile ve tuzak ile tâbir edilir.  
 
* İCAT: Rüyada, dünyada olmayan bir şeyi icat ettiğini görmek, hayret edilecek 
zenginliğe işarettir. Bir kimsenin bir şey icat ettiğini görmek, büyük işlere atılmaya ve 
gıpta ile anılmaya delâlet eder. 
 
* İÇ AĞRISI: Bir kadının rüyada iç ağrısı hissetmesi, doğum sancısına delâlet eder. 
 
* İÇ ÇAMAŞIR: Rüyada iç çamaşır görmek, gizli hediyelere; iç çamaşırı çıkardığını 
görmek, aniden gelecek hastalığa ve kedere delâlet eder. 
 
* İÇMEK: Rüyada güzel ve tatlı bir su içtiğini görmek, ilim ve hidâyete; tarikat ehli için 
ruhanî zevk ve safaya delâlet eder. 
 
Yine rüyada sabah vakti soğuk ve tatlı su içmek, helal mal kazanmaya alâmettir. Süt 
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içmek, şarap olmamış üzüm şırası içmek, sıhhat ve afiyete ve hayırlı rızka delâlet 
eder. 
 
Rüyada haram olan bir içkiyi görmek veya içmek, kötülüğe ve şerre delâlet eder. 
Çünkü içki her kötülüğün anasıdır. 
 
* İÇ YAĞI: Bir kimsenin rüyada eti yenen hayvanın iç yağını görmesi, daimi rızka ve 
fâideli elbiseye işarettir. 
Bunun aksine eti yenmeyen hayvanın iç yağını görmek, haram mala, zinaya, İslâm 
dininden yüz çevirmeye veya yapmaktan men edildiğini bir şeyi tekrar yapmaya 
delâlet eder. 
 
Rüyada iç yağından yapılma bir ilâç görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. 
Yine iç yağı görmek, onu meşakkatsiz toplayan kimse için halis mala alâmettir. Bazı 
kere de iç yağı, refah, sevinç ve hasta kimsenin şifa bulmasına işarettir.  
 
* İDAM: Borçlu bir kimsenin rüyada boynunun vurulduğunu görmesi, borçtan 
kurtulmaya delâlet eder. Tanıdık birinin idam edildiğini görmek, o kişinin üzüntü ve 
kederinin gideceğine ve sevinçli günlerinin geleceğine delâlet eder. 
 
Rüyada bir mahkeme tarafından idama mahkum edildiğini görmek, izzet ve şerefe 
delâlet eder. 
 
* İDARE LAMBASI: Rüyada bir caminin kandilini yaktığını görmek, salih ve âbid bir 
evlat ile tâbir olunur. Rüyada birçok kandiller görmek ve yakmak, din ve takvaya 
işarettir. Kandilleri söndürmek ise, din ve takvadan mahrumiyete delâlet eder. 
 
Rüyada kendi evinde yanan bir kandilin söndüğünü görmek, iki vech ile tâbir olunur: 
 
a) Ömrün bitişi, 
b) Erkek çocuğun ölümü. 
 
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada çakmak çakarak veya kibrit ile idare lâmbası 
yaktığını görmek, bekâr için evlenmeye, evli için evlâda delâlet eder. Rüya sahibinin 
gurbette bir adamı varsa, o kişinin selâmetle döneceğine de işarettir. 
 
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Yanmakta olan birçok çerağlar görmek, âdil bir melike, 
zâhid bir âlime ve faydalı bir kadıya delâlet eder. 
 
Yine rüyada yanar halde bir çerağ görmek, kalbdeki nurun ziyadeliğine, din 
kuvvetine, murada nâiliyete delâlet eder. 
 
* İDDİA.: Rüyada biri ile iddiaya girdiğini görmek, lüzumsuz işlerle uğraşmaya ve ağız 
kavgasına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya zarar ziyan ile tâbir olunur. 
 
* İDRAR: Rüyada idrak (yani sidik) görmek, haram mala ve haram mal sarfetmeye 
delâlet eder. 
 
Rüyada herhangi bir yere idrar yapıp rahatladığını görmek, rızkın genişliğine, üzüntü 
ve kederin gideceğine ve rahata ermeye işarettir. 
 
Yine rüyada idrarını uzun müddet bekletmek ve hapis tutmak halini müşahede etmek, 
huzursuzluğa, işlerin zorluğuna delâlet eder. 
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Bekâr bir adamın bilinmeyen bir yere büyük abdestini yaptığını görmesi, o mahalden 
bir kadınla evleneceğine delâlet eder. 
 
* İDDET: Rüyada bir kadının iddet (*) beklediğini görmesi, kedere, sıkıntıya, hastalık 
ve darlığa, veya iddet beklemeyi icap eden talâka delâlet eder. 
 
* IDRIS (a.s): İdris (a.s)'i rüyada görmek, günahtan sakınmaya, takva ve verâ ehli 
olmaya delâlet eder. Yine onu görenin akıbeti ve sonu hayır olur. Onu görmek, şuurlu 
ve idrak sahibi ve bilerek ibadet eden kimse ile de tâbir olunur. 
 
 
(*) İddet: Ölüm veya kocasından boşandıktan sonra baki kalan nikâh izlerinin sona 
ermesi için şer'an tayin edilmiş bir müddete denir. Bu müddet sona ermedikçe, o 
kadın artık başkası ile evlenemez. 
 
Bir kimsenin rüyada İdris Nebi ile arkadaş olduğunu görmesi, yüksek makam sahibi 
biriyle dost olmaya delâlet eder. O'nu noksan halde görenin noksanlığı rüya sahibine 
aittir. Çünkü Peygamberle günahtan korunmuşlardır. 
 
* İFLÂS : Hasta bir adamın rüyada iflâs ettiğini görmesi, ecelin geldiğine, rızkın 
kesilmesine işarettir. Bazı kere de iflâs rüyası, memleketinden bir başka yere göç 
etmeye delâlet eder. 
 
Rüyada iflâs ettiğine hükmedildiğini görmek, din ve dünyadaki noksanlığa alâmettir. 
Yine rüyada iflâs etmek, bulunduğu mevkiden aşağı düşmeye, eldeki nimetin 
gitmesine ve üzüntüye delâlet eder. 
 
* İFŞA: Rüyada gizli bir sırrı ifşa ettiğini, yâni açıkladığını görmek, boş sözlere ve bu 
yüzden gelecek üzüntülere delâlet eder. 
 
* İFTAR: Rüyada oruçlu iken vakit tamam olup iftar ettiğini görmek, sevinç, ferah ve 
sürura delâlet eder. Çünkü oruçlunun sevinç anlarından biri de iftar vaktidir. Yine iftar 
ettiğini görmek, rızkın artacağına, faydalı mala ve hayra delâlet eder. 
 
Rüyada iftar sofrası görmek de, rızkın genişliğine, kısmet ve nasibin çokluğuna ve 
dinde sıdka delâlet eder. 
 
* İFTİRA: Rüyada bir başkası tarafından iftiraya uğramak, masum ve mazlumluğa 
işarettir. Başkasına iftira ettiğini görmek, bunun zıttı... 
 
* İĞ: Hamile bir kadının rüyada iğ görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. 
 
Câbirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir iğ bulduğunu veya kendisine verildiğini 
görmek, bir hizmetçiye mâlik olmaya işarettir.  
 
Rüyada iğ görmek, elçi ve yolculuğa, mal ve vergisine veya ihtiyaçlarını gören binek 
hayvanına delâlet eder. 
 
Yine rüyada bir iğe rastladığını gören kadın, bir kız çocuğu doğurur veya kız kardeşi 
olur. 
 
İğ ile iplik eğirdiğini gören kadın, yabancı birinden yardım talebinde bulunur. 
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* İĞ BAŞI: Henüz evlenmemiş kadının rüyada iğ başı görmesi, evlenmeye delâlet 
eder. 
 
Yine iğ başı görmek, işlerde sabır ve sebata, misafir için rehbere, ticaretli mala, bekâr 
için evlenmeye alâmettir. 
 
Rüyada eğirdiği ipi bozduğunu görmek, verdiği sözden dönmeye işarettir. 
Bir kadının rüyada iğin başını kaybettiğini görmesi, eğer evli ise, kocasından 
boşanmaya işarettir. 
 
* İĞDE: Rüyada meyveli iğde ağacı görmek, mala ve rızka delâlet eder. 
 
Yine iğde ağacı görmek, güzel huylu, tatlı sözlü, hoş sohbetli, cömert ve kerim bir 
kimseye delâlet eder. 
 
* İĞDİŞ: Rüyada iğdiş veya beygir görmek, insandaki cehd ve gayrete delâlet eder. 
Yine rüyada sahip olduğu iğdiş veya beygirin yerde ve toprakta yuvarlandığını 
görmek, çok mala, ulvi mertebelere ve geniş rızka delâlet eder. 
 
Kirmanî demiştir ki: Rüyada güzel ve semiz bir iğdişe bindiğini görmek, büyük hayra, 
menfaata ve saadete delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada iğdiş veya beygir aldığını görmesi, çok çok serveti olan bir kadın 
ile evlenmeye işarettir. Rüyada iğdişin kendini ısırdığını görmek, zevcenin ihaneti ile 
tâbir olunur. 
 
Rüyada, mâlik olduğu iğdişin veya beygirin öldüğünü görmek, evli kimse için 
zevcenin ölümüne delâlet eder. 
 
* İĞFAL ETMEK: Rüyada aldatmak suretiyle bir genç kızı iğfal ettiğini görmek, 
sonunda nedamet duyulacak bir işe delâlet eder. 
 
* İĞNE: Bekâr bir kimsenin rüyada iğne görmesi, evlenmeye, fakir için halinin iyiye 
dönmesine ve rızka delâlet eder. 
 
Rüyada eline bir iğne aldığını görmek, işlerin düzgünlüğüne, dağınık işlerin 
toplanması ve düzelmesi için arzu edilen şey üzerine delâlet eder. Rüyada iğne ile 
dikiş dikiyorsa, bu rüya, halinin iyi olmasına dağınık ve düzensiz işlerin toplanmasına 
işarettir. 
 
Rüyada iğnenin zayi olduğunu veya çalındığını görmek, işlerin bozulmaya yüz 
tuttuğuna alâmettir. İğne, iplik geçirmek cihetiyle kadın ile de tâbir olunur. 
Yine rüyada görülen iğne, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına delâlet eder. 
 
Rüyada çuvaldız görmek de, iğne gibi tâbir edilir. Elinde çuvaldız olduğunu görmek, 
evli kimse için kız çocuğu ile tâbir olunur. Eğer zevcesi hamile değilse, bu defa rüya, 
yolculuğa işarettir. 
 
Rüyada kendi elbisesini diktiğini görmek, fakir ise zengin olmaya, dağınık işlerin 
toparlanmasına, bozuk hâlin düzelmesine delâlet eder. 
 
Rüyada iğneyi yediğini görmek, kendisine zarar gelecek bir kimseye sırrını 
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söylemeye işarettir. 
 
Rüyada bir başkasına iğne battığını görmek, o zatı zemmetmeye alâmettir. Sonra 
kendisi de başkaları tarafından aynı akıbete uğrar ve zemmedilir. 
 
Bir kimsenin rüyada iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli şekilde 
diktiğini görmesi, gıybet ve kötülüklerden tevbe etmeye alâmettir veya günahlarına 
istiğfar etmeye delâlet eder. 
 
* İĞNECİ: Kişinin rüyada iğneciyi görmesi, senet ve vesika yazan kimseye işarettir. 
Bazı kere de iğneci görmek, sultan, âlim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım 
gelen şeyleri yazan kişiler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere 
delâlet eder. 
Yine rüyada iğneci görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesi ile tâbir olunur.  
 
Rüyada boynundan demir ile kan akıtıldığını görmek, hasta için doktor elinden şifa 
bulmaya alâmettir. Bu kişi, borcu sebebiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, onu 
ödemeye mahkûm edilir ve öder. 
 
Rüyada toplu iğne görmek, mal toplamaya ve işlerin güzel idaresine delâlet eder. 
 
* İHANET: Rüyada ihanet ve hainlikle suçlandığını görmek, içinde bulunduğu 
insanlara daha faydalı olmaya delâlet eder. 
 
* İHRAMA GİRMEK: Rüyada ihrama girdiğini ve Hac için yola çıktığını görmek, dört 
şekilde tâbir olunur:  
 
a) Hac ibadeti, 
b) Mağfiret, 
c) Nimet ve bereket,  
d) Sürür ve refah... 
 
Yine bekâr birinin ihrama girdiğini görmesi, temiz bir hanımla evleneceğine işarettir. 
Hastanın ihrama girmesi, ölüm ile tâbir olunur. Çünkü ihram da bir nevî kefendir. 
 
* İHTİYAR: Rüyada saçları ağarmış nur yüzlü bir ihtiyar görmek, devlet ve saadete 
delâlet eder. Rüyada ihtiyar bir kimseye selâm verdiğini ve onun ardınca gittiğini 
görmek, makam ve mevkice yüksekliğe işarettir. 
 
Yine rüyada ihtiyar bir adamın ardında yürüdüğünü görmek, büyüklerin sözünü 
dinlemeye ve onlara tabi olmaya alâmettir 
 
* İKİNDİ NAMAZI: Kişinin rüyada ikindi namazı kıldığını görmesi, namazları 
muhafaza etmeye ve hiç ümid etmediği yerden gelecek yardıma delâlet eder. 
 
Yine rüyada ikindi namazı kılmak için mescide gittiğini görmek, meşakkat ve 
zahmetten kurtulmaya, günahlardan arınmaya ve gönüldeki muradın yerine 
gelmesine delâlet eder. 
 
* İKİZ: Rüyada ikiz görmek, miras ve bir yerden gelecek paraya delâlet eder. 
 
* İKRAR: Rüyada günahkâr olduğunu ikrar ettiğini görmek, yücelik ve şerefe, 
günahlardan tevbe ve istiğfara alâmettir. Yine rüyada bir adam Öldürdüğünü ikrar 
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etmek, riyaset ve emniyet ile tâbir olunur. 
 
* İLAÇ: Rüyada ilâç görmek, dinin iyiliği ile tâbir edilir. Bu sebeple rüyada hastalığı 
iyileşsin diye ilâç içtiğini görmek, dini islâh etmeye işarettir. 
 
Yine kişinin rüyada ilaç yemesi ve içmesi, ilim, nasihat ve ilimle faydalanmasına 
delalet eder. Bunun tersine rüyada ilacı yememek ve içmemek, Hak'tan yüz 
çevirmeye, azgınlık ve sapıklığa ve nefsin arzu ve nevasına tâbi olmaya işarettir. 
 
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada güzel kokulu şeylerden yapılmış ilaç içmek, bekâr 
için evlenmeye, hamile olmayan kadın için, çocuğa ve fakir için de zenginliğe delâlet 
eder. 
 
Kirmani demiştir ki: Rüyada ilaç içtiğini görmek, hayır ve menfaate delâlet eder. İlaç 
içtiğini ve bunun tesiriyle aklını zayi ettiğini gören kimse üzüntü ve kederden halâs 
olur. 
Bir kimsenin rüyada tozlanmış ilaç görmesi, dünyaya haris olmaya işarettir. Rüyada, 
ilacın içileni rızık, hap gibi yutulanı isyankâr için tevbe, kâfir için hidayet ve cahil için 
de ilimden ikrah olarak tâbir olunur. 
 
Kişi rüyada, ilacı içtikten hemen sonra iyilik talep ettiğini görse, bu rüya, dünyasını 
ıslah etmeye alâmettir. Rüyada gözüne ilaç yaptığını görmek, dini ıslâh etmeye 
delâlet eder. 
 
Rüyada görülen her içilecek ilacın rengi sarı olursa o içilecek şey hastalığa delâlet 
eder. 
 
Bazı kere de içilmeye kolay olan her ilacı rüyada içmek, hastalığın şifa bulmasına, 
sağlam adam için de kendisine zarar veren şeylerden kaçınmaya ve uzak durmaya 
delâlet eder. 
 
Rüyada kadınların çocuk bırakmak için kullandıkları ilaç, bekâr kız için kocaya, 
hamile olmayan kadın için de çocuğa işarettir. 
 
Rüyada buruna damlatılan veya çekilen ilacı görmek, anaya, babaya veya insanın 
reisine olan ihtiyacına ya da akıl hastalığına alâmettir. Bu rüya, bazı kere de âfet ve 
belâ ile tâbir olunur. 
 
Bir kimsenin rüyada güzel kokulu hazım ilâcı görmesi, yükselmeye, üzüntü, keder, 
sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya delâlet eder. 
 
* İLAÇ KABI: Kişinin rüyada ilâç için su içinde ıslatılan şeyi içtiğini görmesi, ilme tâbi 
olmaya ve doğru bir meseleğe sülük etmeye işarettir. Bazı kere de bu rüya: "Kur'ân 
ayni devadır." hadîs-i şerifinin işaretince Kur'ân-ı Kerim kıraatine delâlet eder... 
 
* İLA (Erkeğin hanımına bir müddet yaklaşmayacağına dair ettiği yemin) : Kişinin 
rüyada zevcesine yaklaşmayacağına dair yemin ettiğini görmesi, endişe ve hayırsız 
bir işe; baba ve anası ile kendi arasında yemini gerektirecek bir şey üzerine delâlet 
eder. Bazı kere de bu rüya, üzüntü, keder sıkıntı ve hayırsız işlere delâlet eder. 
 
*İLÂHİ: Rüyada ilâhi söylediğini veya bir başkasından ilâhi dinlediğini görmek, af ve 
mağfirete vesile olacak amellere delâlet eder. İçinde: Sübhanallah, Lâ ilahe illallah" 
gibi tesbihlerin bulnuduğu ilâhiyi okuduğunu görmek, af ve mağfirete, makamın 

Fihrist’e dön 



yüksekliğine ve helâl rızka delâlet eder. 
 
* İLAM: Rüyada hakim tarafından bir ilam yapıldığını görmek, kan aldırmak ile tabir 
olunur veya ona istemediği bir yerden davet vaki olur.. 
 
* İLAN: Rüyada, saklanması icap eden bir şeyi açığa verduğun görmek, gizli ve 
aşikâre olarak sadaka vermeye, bazı kere de ismin yüceliğine ve sözün itibarlı ve âli 
olmasına alâmettir. 
 
* İLAVE ETMEK: Rüyada yemeğine veya içeceğine temiz ve helal bir şeyin ilave 
edildiğini görmek, kolaylıkla elde edilecek rızka delâlet eder. Eğer ilave edilen şey 
temiz ve helal değilse, tabiri böyle değil, tam tersidir. 
 
Bekâr bir kimsenin rüyada elbisesine diğer bir kişinin elbisesinin ilâve edildiğini 
görmesi, evlenmeye işarettir. 
 
Binek hayvanına bir binek hayvanının daha katıldığını görmek, memnun ve mesrur 
olacağı bir rütbeye yükselmeye delâlet eder. 
 
Yine rüyada, evin odalarında bir oda daha ilâve edildiğini görmek, nimete, geniş rızka 
ve menfaate delâlet eder. Bu rüya, geniş bir ev ile de tâbir olunur. 
 
* İLİK: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada görülen ilik, gömülü şeyler ve varis olunan 
hububata delâlet eder. Bir kişinin rüyada kemiğinde ilik olduğunu görmesi, o kişinin 
gömeceği mala, eğer o zat hasta ise, şifa bulacağına ve ayağa kalkacağına delâlet 
eder. 
 
Câfer-i Sâdık (r.a)   demiştir ki: Rüyada beyin ve ilik görmek, üç veçhe ile tâbir 
olunur: 
 
a) Gizli mal, 
b) Keskin ve kuvvetli akıl, 
c) Makbul hayır.. 
 
Rüyada bir adamın kemiğini kırarak içindeki iliğini emdiğini görmek veya bir başka 
şeyle çıkarıp yemek, o kimsenin malını zorla almaya delâlet eder. 
 
* İLKBAHAR: Rüyada dünyanın çiçeklerle bezendiği ilk baharı görmek, uzun ömre, 
hayırlı çocuğa, nikâhı devamlı olmayan hanıma ve çabucak geçecek ferahlığa 
alâmettir. Çünkü bahar da çabucak geçip gidiverir. Bazı kere de ilkbahar rüyası, 
gümüşe delâlet eder. 
 
Yine rüyada ilkbahar görmek, büyük aşka ve ilâhi zevke delâlet eder. 
 
* İLMÜHABER: Rüyada ilmühaber aldığını görmek, ele geçecek nimete ve menfaate 
işarettir. Yine ilmühaber, sevindirici habere de delâlet eder. 
 
* İLYAS (A.S.): Bir kimsenin rüyada İlyas (a.s) 'i görmesi, üzüntü ve kederden 
kurtulmaya, sevinç ve sürura, hastalıktan şifa bulmaya ve Allahü Teâlâ'ya ilticaya 
delâlet der. 
 
* İLMİHAL: Rüyada ilmihal okuduğunu veya başkasının okuduğunu görmek, dinî 
gayrete ve farzların edasına delâlet eder. Çünkü ilmihal, İslâmın ibadet prensiplerini 



havi bir kitaptır. 
 
* İLTİFAT: Rüyada sağına soluna iltifat ederek baktığını görmek, bu bakış namaz 
esnasında olursa arkadaşlara düşkünlüğe delâlet eder. Rüyada birine iltifat ettiğini 
görmek, iyilik etmeye ve güzel ahlâka işarettir. Birinin iltifakına mazhar olmak, sevinç 
ve sürura delâlet eder. 
 
* İMAM: Rüyada bir camide namaz kıldıran imamı görmek, vali, reis, müdür, 
kaymakam gibi halkın önder ve idarecilerine delâlet eder. 
 
Rüyada kendisinin cemaata namaz kıldırdığını görmek, izzet, şeref, hayır ve itibara 
delâlet eder. Yine rüyada imam olmak, fakir için zenginliğe, zengin için malının 
artmasına, zelil ve hakir için şeref ve izzete delâlet eder. 
 
İmamet rüyası, milletin efendisi ve reisi olarak da tâbir olunur. Çünkü imam önder 
demektir.  
Rüyada bir çocuğun imam olduğunu görmek, çocuğun ileride büyük bir mevkiye 
geleceğine, şan ve şerefinin çok yüksek olacağına delâlet eder. 
 
Bir kadının rüyada imam olup bir cemaatın önüne geçerek namaz kıldırdığını 
görmesi, o kadının vefatına delâlet eder. Çünkü kadından imam olmaz. 
 
Bir kimsenin rüyada kendisini bir kavme imametlik ediyor görmesi, eğer ehilse valilik 
ile tâbir edilir ve o kişi adaletle iş yürütür. 
 
Rüyada kıbleden başka cihete namaz kıldığını görmek, bid'at işlemeye ve 
arkadaşlara ihanete delâlet eder. 
 
Bir valinin, rüyada insanlara imam olduğunu görmesi, vazifesinden azledileceğine ve 
malının zayi olacağına işarettir. 
 
Rüyada bir cemaat tarafından kendisinin imam yapıldığını görmek, ele geçecek 
mirasa alâmettir. 
 
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada yan yatarak veya yüzü koyun yatarak, üzerinde 
beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve fakat hangi mahelde 
olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını gören kimse 
vefat eder ve insanlar onun namazını kılarlar... 
 
Yine rüyada, hem kendisi hem de cemaat oturduğu halde onlara imamlık yaptığını 
görse, onların hepsi suya gark olunmak, yahut elbiseleri çalınmak ve fakirlik gibi 
şeyler sebebiyle mihnet ve şiddete müptelâ olurlar.. 
 
Rüyada namaz kıldıran bir imamı güler yüzlü ve beyaz elbiseli görmek, üzüntü ve 
kederden,sıkıntı ve hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. 
 
* İMAME: Rüyada tesbih imamesi görmek, zikir ve şükre, günahlardan tevbeye ve 
istiğfara ve Allahü Teâlâ'ya ilticaya delâlet eder... 
 
* İMAM-I A'ZAM (RH.A.): Rüyada imanların sultan ve büyüğü Ebu Hanifeyi görmek, 
ilme, hikmete, dinde sıdka, inanç ve imanın kuvvetine delâlet eder. 
 
Rüyada İmam-ı A'zam Hazretlerinin kendisine bir şey verdiğini görmek, kalbdeki 
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marifete ve irfan nuruna delâlet eder. 
 
Rüyada diğer mezhep imamlarımızdan herhangi birini görmek de yine ilim ve 
marifete, dinde salâha ve itikadın güzelliğine delâlet eder. 
 
* İMARET: Rüyada imarethaneyi mamur görmek, hayır ve rızka, harap olmuş 
görmek, zarar ziyan, üzüntü ve şiddete alâmettir. 
 
*  İMBİK: Rüyada imbik görmek, yolculuk ve para ile tâbir olunur. Yine imbik rüyası, 
kolay kazanılan paraya delâlet eder. 
 
* İMDAT: Rüyada darda kalıp birinin imdat isteğini görmek, yardıma mazhar olmaya 
ve üzüntülerin gitmesine delâlet eder. Birine imdat ettiğini görmek, hayır ve iyiliğe 
işarettir. 
 
* İMSAK: Rüyada imsak vaktinde olduğunu ve oruca niyyet ettiğini görmek, sürür ve 
feraha, uzun ömre, hayırlı ve devamlı ibâdete delâlet eder. 
 
* İN: Rüyada yabani bir hayvan ini görmek, üzüntü ve şiddetten kurtulmaya, dar bir 
evden geniş bir eve taşınmaya alâmettir. 
 
* İNAB (Üzüm): Rüyada kuru üzüm görmek, ele geçecek rızka delâlet eder. 
Mevsiminde taze üzüm görmek, memuriyete, mevsimi haricinde görmek, iyi 
arkadaşlara delâlet eder. 
 
Yine rüyada mevsiminde görülen üzüm, dünyada meydana gelecek ucuzluğa ve bol 
bir maişete delâlet eder. 
 
* İNAD: Rüyada görülen inad, şer ile tabir edilir. Bir adamın rüyada inad etmesi, o 
kişinin içinde bulunduğu bir şeyden kaçmasına veya kavga etmeye yahut düşmanlığa 
delâlet eder. 
Yine rüyada inad ve İsrar ettiğini görmekte hayır yoktur. Bir başka rivayete göre inad 
ve İsrar firara ve bir şeyden vazgeçmeye alâmettir. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada bir hususta inad ve ısrar eylediğini gören kişi bulunduğu bir 
işden firar eder. 
 
* İN'AM VE İHSAN: Rüyada iyilik ve ihsan ettiğini görmek, düşmana olursa pek 
hayırlıdır. O takdirde bu rüya, zafer ve düş manı kahra delâlet eder. 
Yine rüyada iyilik etmek, ihsanda bulunmak, dinde kuvvete, ulvî makama, izzet ve 
şerefe, âhiret azabından halâs olmaya alâmettir. 
 
Bir kimsenin rüyada çok çok iyilik ettiğini görmesi, müslüman olarak vefat etmeye ve 
cennete girmeye delâlet eder. 
 
* İNCİ: Bir kimsenin rüyada dizilmiş inci görmesi, Kur'ân-ı Kerîm ve ilme veya çocuğa 
delâlet eder. 
 
Kişinin rüyada inci deldiğini görmesi, Kur'ân-ı Kerîmi güzel anlamaya ve doğru tefsire 
işarettir. 
Buna mukabil rüyada inciyi yuttuğunu veya sattığını görmek, Kur'ân-ı Kerimi 
unutmaya delâlet eder. İnci, ilim ile de tâbir olunur. 
 



Rüyada çanak dolusu inci aldığını görmek, çok ilme, şan ve şerefe ve halk arasında 
şöhrete delâlet eder. 
 
Rüyada inciyi bir kuyuya veya ırmağa attığını görmek, insanlara iyilik ve ihsan 
etmeye işarettir.  
 
İbn-i Sirin (rh.a) demiştir ki: Rüyada inci görmek, güzel zevceye ve güzel hizmetçiye 
delâlet eder. Rüyada birçok incisi olduğunu gören, çok mala ve nimete kavuşur. 
 
Rüyada kendisine inci verildiğini görmek, ululuğa ve izzete delâlet eder. Rüyada inci 
saydığını gören kimse ise, meşakkat ve mihnete uğrar. 
 
Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada inci görmek, sekiz şekilde tâbir olunur: 
 
a) İlim, 
b) Kur'ân 
c) Hikmet, 
d) Hazakat (Maharet, geniş bilgi, hüner), 
e) Helâl mal, 
f)  Güzel zevce, 
g) Necib evlat,  
h) Sadık dost.. 
 
Rüyada ağzından inci çıktığını görmek, vaaz ve nasihaba, takva ve veraya delâlet 
eder. Yine rüyada diziyle inci bulduğunu görmek, Kur'an okumak ve onu başkalarına 
öğretmeye alâmettir. 
 
Bazı kere de inci, mal, hizmetçi ve güzel söze delâlet eder. Kişinin rüyada inci 
yuttuğunu görmesi, ilim ve hikmete işarettir. 
 
Nablusî demiştir ki: Rüyada çok inci görmek, hizmetçilere ve miras gözleyen 
kimsenin kendisine ait olacak birçok mala delâlet eder. Yine çok inci, âlim için ilme, 
vali için valiliğinin devamına, tüccar için ticarete, esnaf ve sanatkârlar için de onların 
sanatlarına alâmettir. 
 
Rüyada incinin büyüğünü görmek, küçüğünden daha faziletlidir. Bazı kere de incinin 
büyüğü Kur'ân-ı Kerimden uzun sûrelere delâlet eder.. 
 
Hamile bir kadının rüyada büyük taneli inci görmesi, erkek çocuğa alâmettir. İnci 
rüyası, kadınlar için hayır ve berekettir. İnci rüyası gören kadın bekâr ise evlenir, evli 
ise bir çocuğu dünyaya gelir, çocuğu varsa, bu kere zenginliğe delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada zevcesinden bir inci aldığını ve inciyi sandık içine gizlediğini, 
üzerini bir bezle örttüğünü görmesi, o kadından bir kız çocuğuna sahip olacağına 
işarettir. 
 
* İNCİ GERDANLIK: Kadınların rüyada inci gerdanlık görmeleri, zinet ve güzellik ile 
tâbir olunur. 
 
Rüyada inci ve mercanla dizilmiş gerdanlık, incinin temizliği, güzelliği ve çokluğu 
miktarınca Kur'ân-ı Kerîmi ezberlemekle beraber takvaya ve Allahü Teâlâ'dan 
korkmaya delâlet eder. 
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Rüyada bir erkeğin, boynunda inciden gerdanlık görmesi, eğer o kişi Kur'ân 
öğreniyorsa, Kur'ân-ı Kerimi ezberlemesine delâlet eder. Eğer bir yere sözü varsa, 
sözünü yerine getirmeye işarettir. Eğer bekâr ise, güzel Kur'ân okuyan bir kadınla 
evlenmeye alâmettir. 
 
Yine rüyada inci dizileri Nebiler Nebisinin sünnetlerine ve diğer kıymetli diziler de, 
hikmet, doğru söz ve fıkıh ilmine delâlet eder. 
 
* İNCİ BİLEZİK: Rüyada incili bilezik görmek, kadınlar için hayır ve zinettir. Rüyada 
inci ile beraber kuvvetli bileziğin olduğunu görmek, kadın için incilerin sayısı ve 
kıymetliliği nisbetince efendisinin kendisine yaptığı hayır ve iyiliğe delâlet eder.  
 
Görülen bilezik tek, inciler de dağınık ve parlak değilse bu rüya, hem er 
kek hem de kadınlar için zarar ve ziyana alâmettir.  
 
* İNCİL-İ ŞERİF: Rüyada, Hazret-i İsa'ya inzal olunan İncil'i görme, mâsivadan 
alâkayı keserek zühd ve ibadetle Allahü Teâlâ'ya yaklaşmaya delâlet eder. 
 
Devlet reisinin böyle bir rüya görmesi, düşmanı kahretmeye ve zafere işarettir. 
Bazı kere de rüyada İncil görmek geometri ilmine, bildiği bir şeyi âlimlerden 
nakletmeye; ayrıca kitaba, ressama, zenginliğe, sevinç ve sürura delâlet eder. 
 
Çok kere bu rüya, yalana, bühtana ve namuslu bir kadına iftira etmeye alâmettir. Yine 
bu rüya, rüya sahibinin zevcesine galip gelmesine delâlet eder. 
Hasta bir kimsenin rüyada İncil görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir. 
 
* İNCİR: Rüyada incir görmek, helal mala, rızka, menfaata, çok nimete delâlet eder. 
Rüyada incir ağacı görmek, İslâm düşmanlarının iltica ettiği zengin ve çok menfaatli 
bir kişiye delâlet eder. 
 
Rüyada incirden az bir şey yediğini görmek, kolay elde edilen rızık ile tâbir olunur. 
Bazı kere de rüyada incir ağacı görmek, zengin ve insanlara faydalı bir kimseye 
delâlet eder. Rüyada incir ağacına çıktığını gören öyle bir zat ile dost olur. 
 
Rüyada incir ağacının altında oturduğunu veya ağacın gövdesine dayandığını 
görmek, hayır ve ihsan sahibi bir kimseye iltica etmeye alâmettir... 
 
Denilmiştir ki: Rüyada bahçesinde birkaç incir ağacı olduğunu görmek, rızka, 
menfaate ve kolay geçime delâlet eder. Ocağına incir ağacı diktiğini görenin hanesi 
harap olur. 
 
Rüyada incir ağacının kökünden kuruduğunu görmek, âlim, fazıl ve kerem sahibi bir 
kimsenin ölümüne işarettir. 
 
Nablusî demiştir ki: Mevsiminde siyah incir görmek, hayırdır. Beyaz incir siyahtan 
daha hayırlı ve uğurludur. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kıskançlığına 
delâlet eder. 
 
* İNCİ VE CEVHER DELEN: Bir kimsenin rüyada inci ve cevher delen birini görmesi, 
işlerin düzgün olmasına, müşkül ve zor şeylerin kolaylaşmasına ve evlenmeye 
alâmettir. 
 
* İNEK: Bir kimsenin rüyada inek görmesi, hayra, iyiliğe, zenginliğe ve bol rızka 
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delâlet eder. Bekâr kızın rüyada inek görmesi, yakında nasibi çıkacağına ve 
evleneceğine işarettir. Yine bir kadının rüyada inek sağdığını görmesi, nimete ve 
zenginliğe delâlet eder. 
 
Rüyada doğuracak halde hamile bir inek görmek, iyilik ve menfaate ve bol rızka 
alâmettir. 
 
Rüyada bir ineği kurban ettiğini görmek, tevbeye, ibadet ve taate devama ve sözde 
doğruluğa delâlet eder. 
 
* İNFİLAK : Rüyada infilak, yani patlama görmek, hayret edilecek bir habere ve bazı 
değişikliklere delâlet eder. 
 
* İNKILAB: Rüyada başı üzerine döndüğünü görmek, zaruret ve musibet ile tâbir 
olunur.  
 
Yine rüyada Mevlevi dervişleri gibi döndüğünü görmek, ibadet ve taat ile meşgul 
olmaya ve Hakk'a ilticaya işarettir. 
 
Bir kimsenin rüyada başı aşağı dönerek elleri yerde ayakları havada olduğu halde 
yürüdüğünü görmesi, ters ve fena işler işlemeye ve bunlardan menfaat ummaya 
delâlet eder. 
 
* İNMEK: Kişinin rüyada, yüksek bir yerden aşağıya indiğini görmesi, rütbe, makam, 
hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına alâmettir. 
 
Rüyada küçük bir yerden veya tepeden, bindiği bir hayvandan indiğini görmek, indiği 
yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteğinin güçlenmesine delâlet eder. 
 
Rüyada dağdan aşağı indiğini görmek, güzel hal ile tâbir edilir. Bazı kere de 
yüksekten aşağı inmek; zelil ve perişan olmaya delâlet eder. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada dağdan aşağıya indiğini gören kimse, üzüntü ve kederden 
kurtulur. Bazı tâbirciler ise, bu rüya işlerin bozulmasına ve isteklerin mümkün 
olmamasına delâlet eder, demişlerdir. 
 
Rüyada eski bir merdivenden aşağı indiğini görmek, ticaret ehli için ticaretinde 
düşüklük meydana geleceğine ve zarara işarettir. 
 
* İNSAN: Rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insan görmek, rüya 
sahibinin nefsine delâlet eder. Ve Allahu Teâlâ ona göstermiştir. Bazı kere de bu 
rüya, rüyayı görenin rızık ve ecelinin son haddinde olduğuna işarettir. 
 
Bir kimsenin rüyada iki kişiyi bir arada görmesi, korku ve şiddetten emin olmaya 
alâmettir. Eğer üç kişi görse, bu kere, rüya sahibinin haram şeylerden kendisini 
muhafaza etmesine delâlet eder. 
 
Rüyada tanıdık birini görmek, ondan veya ona benzer birisinden bir şey almaya; 
kendisinin o adamdan sevdiği ve hoşlanmadığı bir şeyi aldığını görmek, ondan ümit 
ettiği bir şeyi elde etmeye işarettir. 
 
* İNSAN AYAĞI: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: İnsanın rüya da görülen ayağı onun 
varlığıdır. Çünkü o, ayakları ile kaimdir. Rüyada, insanın ayaklarında meydana gelen 
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şeyin tâbiri, onun malına ve durumuna aittir. 

Rüyada ayak görmek, kişinin malı, genişlik ve darlığı, reisi ve itimat ettiği şeye 
işarettir. Bu sebeple bir kimse rüyada ayaklarının göklere doğru yükseldiğini ve 
kendisinden ayrılıp uzaklaştığını görse, o kimsenin ana ve babası (hayatta ise), bu 
rüya onların vefatına delâlet eder. 

Rüyada yalın ayak yürüdüğünü görmek, sıkıntı, meşakkat ve dert ile tâbir olunur. 
Ayağı ile zina ettiğini görmek, haram kazanmak gayesiyle kadınların arkasında gezer. 

Rüyada kendi ayağını yediğini görmek, Allahu Teâlâ'ya yaklaştıracak yola nailiyete 
delâlet eder. Din ve dünya işinde o kimsenin bütün ihtiyaçları yerine gelir ve 
muradına erer. 

Kişinin rüyada ayakları ile devlet reisini çiğnediğini görmesi, yürürken üzerinde melik 
resmi bulunan bir altına rastgeleceğine delâlet eder ve onun eline bir altın geçer.  
Rüyada çok çok ayaklara mâlik olduğunu görmek, misafir için hayra ve menfaate, 
reisliği müstehak olan için reis olmaya, gemiciler için çok menfaatli yolculuğa, fakir 
kimseler için ümit ettikleri hayırların ortaya çıkmasına delâlet eder. 

Bir kimsenin rüyada ayağının yüksek olduğunu veya ayak parmaklarının çok 
olduğunu görmesi, izzet, şeref ve devlete delâlet eder. 

Rüyada iki ayağının da kesildiğini görmek, malın ve geçiminin elden gitmesine, bazı 
kere de ecelin geldiğine delâlet eder. 

Rüyada ayaklarının demirden olduğunu görmek, uzun ömre ve güzel geçime; cam ve 
billurdan olduğunu görmek, ömrün azlığına ve zayıflığına, altından olduğunu görmek, 
borcu için veya bir sebepten dolayı giden malının peşinden koşturup durmasına 
delâlet eder. 

Fakir bir kimsenin rüyada dört ayağının olduğunu görmesi, sefere çıkmaya ve orada 
yardıma nailiyete delâlet eder. 

Rüyada ayaklarının etinin gittiğini görmek, çok ihtiyarlığa delâlet eder... 
Rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü görmek, malının veya ömrünün yahut 
işlerinin yarısının gitmesine işarettir. 

* İNSAN AZASI: Rüyada görülen insan uzvu ev halkına delâlet eder. Çünkü aile
efradı insanın vücudundaki azaları gibidir. 

Rüyada bir azasının kesildiğini görmek, ev halkından ayrılmaya veya onların ondan 
uzaklaşmalarına alâmettir. Aza, insanın çocuğu ve neslidir. 

Yine rüyada bir uzvunun kesildiğini görmek, uzak bir yere yolculuk ile tâbir olunur. 

* İNSAN DİŞİ: Rüyada dişinin düştüğünü görmek, mal ve kendisinde meydana gelen
noksanlığa işarettir. Rüyada görülen diş, rüya sahibinin millet ve kabilesinin en 
büyüğü veya en hayırlısına delâlet eder. 

Rüyada azı dişlerini görmek, rüya sahibinin uzak akrabası veya kendisiyle övündüğü 
mal, evlât ya da buluğ çağına erişmeyen çocuklara delâlet eder. 
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Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Üst çenede ve göz hizasında bulunan dişler erkeklere, alt 
çene ve sakal hizasında bulunan dişler de kadınlara delâlet eder. Bir kimse, rüyada 
bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete, beyazlık ve güzellik ise, o kimsenin, o di-
şinin ifade ettiği kişilerden göreceği ferahlık ve sevince delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada azı dişinin sökülüp koparıldığını görmesi, o dişin temsil ettiği 
akrabasından birisinin ölümüne delâlet eder. 
 
Bazı kere de bu rüya, rüya sahibine borcunu ödemek için Cenab-ı Hakk'ın kuvvet 
vereceğine delâlet eder. 
 
Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını görmek, o dişin temsil ettiği akrabadan fena 
söz işitmeye işarettir. 
 
* İNSAN ETİ: Rüyada bir insanın etini yediğini ve kopardığını görmek, o kişinin 
malından yemeye delâlet eder.  
Yine rüyada kendi etini yediğini görmek, büyük servete, çok mala, yüce itibara ve 
nüfuza ermeye alâmettir. 
 
Rüyada bir insanın etini iştiha ile yediğini ve kopardığı yerden kan aktığını görmek, 
istemeden büyük servete nail olur. 
 
Bir kimsenin rüyada düşmanının etinden yediğini görmesi, ona karşı zafer bulmaya 
delâlet eder. 
 
Rüyada ölünün etini yediğini görmek ise gıybet ile tâbir olunur. Nitekim âyet-i 
kerimede gıybet ölü eti yemek gibi kerih gösterilmiştir. 
 
* İNSANIN NEFSİNİ MEDH:  Rüyada kendi nefsini medh ettiğini görmek, günah ile 
tâbir olunur. Çünkü nefis durmadan kötülüğü emreder. Rüyada tanımadığı bir genç 
adamın kendisini medh ettiğini görmek, düşmanı itaati altına almaya işarettir. 
Kendisini medh edenin ihtiyar bir kimse olduğunu görmek ise, bütün insanlar 
tarafından medh ü sena edilmek ile tâbir olunur. 
 
Bazı kere de meçhul kimseler tarafından medhedilmek, reis ve başkan olmaya 
delâlet eder. 
 
* İNSAN VÜCUDU: Rüyada bedenin temiz ve kuvvetli görülmesi, din ve insanın 
kuvvetliliği ve metaneti ile tâbir olunur. Rüyada koyun ve koç gibi bir kuyruğu 
olduğunu görmek, doğacak bir çocuğa alâmettir. 
 
Rüyada bedenin büyüklüğü malın ve şerefin ziyadeliğine, zayıf ve zebunluğu ilim ve 
malın noksanlığına delâlet eder. Bu rüya bazı kere de sevmediği ve kerih gördüğü bir 
kimse ile karşılaşmaya, bir mecliste oturmaya işarettir. 
 
Yine rüyada görülen vücud, insanın, cesedi mesabesinde olan elbise, zevce, ev, 
sevgili ve evlat gibi şeylere; sultan, âmir ve efendi gibi kendilerine iltica ettiği kimseler 
üzerine delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada vücudunu semiz olarak görmesi, kadrinin yüceliğine, düşmana 
galip gelmeye ve zafere delâlet eder. 
 
* İNŞAAT: Rüyada yeni yapılmakta olan bir inşaatı görmek, işlerde başarıya delâlet 
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eder. Kendisinin inşaat yaptırdığını görmek, arzu ve isteklere kavuşmak ile tâbir 
olunur. 
 
* İNTİZAR (Gözlemek, bakmak): İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir şeye 
intizar edildiğini görmek, keder ve gama delâlet eder. İyi bir şeye intizar ettiğini 
görmekte beis yoktur. Fena bir şeye intizar ise iyi değildir. 
 
* İP: Rüyada ip görmek, ahd ve misak ile tâbir olunur. Gökten bir ip sarkıtıldığını 
görmek, Kur'ân-ı Kerim'e delâlet eder. Yine ip görmek, izzet, şeref ve mevki ile tâbir 
edilir. Bazı kere de ip, sihire işarettir. 
 
İp rüyası, dine de delâlet eder. Bundan dolayı rüyada bir ipe tutunduğunu görmek, 
Allahu Teâlâ'nın ipi olan Hak dine sarılmış kimseye delâlet eder.  
 
Kişinin rüyada ip büktüğünü görmesi, yolculuk ile tâbir olunur. İp büküp birisinin 
boynuna atmak, evlenmeye işarettir. Rüyada ipi kendisi için büktüğünü görmek, eğer 
ehil ise bir şehre vali olmaya alâmettir. 
 
Rüyada sakalını yolup ip yaptığını görmek, yalancı şahitliğe işarettir. 
 
Rüyada ipi boyunda, omuzda, arkada veya belde görmek, nikah, vesika, adak, borç, 
ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapılacak bir sözleşmeye alâmettir. Fakat ipi 
bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa, bu rüya, yolculuğa delâlet eder. Bazı kere 
de rüyada ip bükmek işlere ve şirkete ve nikah için son derece ısrar etmeye işarettir. 
Rüyada yünden ip görmek, halis Müslümanlıktır. 
 
* İPEK: Rüyada ipek görmek salih kimseler için ahiretin güzel ve mamurluğuna 
delâlet eder. Kadının ipek görmesi hayır ve menfaate alâmettir. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada görülen beyaz ipek hayır ve menfaattir. Yeşil ipek daha güzel 
ve yücedir. Kırmızı ipek kadınlar için hayır ve erkekler için fenadır. Siyah ipek keder 
gam, sarı ise hastalığa delâlet eder. 
 
* İPEKÇİ: Kişinin rüyada ipekçi görmesi, ferahlık ve sürura delâlet eder. Çünkü onun 
nezdinde çeşit çeşit renkler vardır. Bazı kere de ipekçi görmek, müşkül işleri bilen, 
üzüntü ve güçlükleri gideren ve düğümleri çözen âlim bir zâta delâlet eder. 
 
Bekâr bir adamın rüyada ipekçiyi görmesi, nikâh ve evlenmeye işarettir. Bazan da 
ipekçi, postacıya ve insanların arasını bulmaya delâlet eder. 
 
* İPEK ELBİSE VE KUŞAK: Kişinin rüyada ipek elbise görmesi, aşk ile tâbir olunur. 
Sultanlardan birisinin rüyada ipek elbiseyi giydiğini görmesi, kibir ve azamet 
göstermesine işarettir. 
 
Rüyada ipek elbiseyi bir ölünün üzerinde görmek, o ölünün nimetler ve rahat 
içerisinde olduğuna delâlet eder. Renk olarak ipek elbisenin kırmızı ve sarısı hastalık 
ile tâbir olunur. 
 
Fakih ve âlim kimseler için ipek elbise görmek, onların dünyaya haris olmalarına ve 
halkı bid'ata davet etmelerine delâlet eder. 
 
Bazı kere ipek elbise görmek, şerefli bir kadınla evlenmeye ve güzel bir hizmetçi 
almaya işarettir. 
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Rüyada ipek kuşak ve kemer görmek, hayır ve menfaate delâlet eder. Yine rüyada 
böyle bir kuşak kuşandığını görmek, büyük bir vazifeye delâlet eder ve o kişi ehilse 
kendisine yüksek bir memuriyet verilir. 
 
Kuşak ve kemer zevceye de delâlet eder. Eğer rengi yeşil olursa, zevcenin saliha bir 
kadın olmasına, kırmızı veya mavi ise huysuzluğuna delâlet eder. 
 
* İPEK BÖCEĞİ: Rüyada ipek böceği görmek, arzu ve isteklerin geç de olsa 
tahakkukuna, servet ve malın artmasına delâlet eder. 
 
* İP İLE AŞAĞI SARKMAK: Rüyada evin veya yüksek duvarın üstünden bir ip ile 
aşağıya sarktığını hatta yere indiğini görmek, zühd ve takvayı tercihle haram olan 
şeylerden sakınmaya delâlet eder.  
 
Bir kimsenin rüyada yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görmesi, bir şey almayı 
ümit ettiği kişiden ümidinin kesilmesine işarettir. 
 
Rüyada, çamurda veya ıslak bir yerde ayağının kaydığını görmek, dünya ve din 
işlerinin birisinden ayrılmaya delâlet eder. 
 
Rüyada, koyun ve sığır gibi hayvanlara tutunduğunu görmek, hayırlı kimselere 
meyletmeye işarettir. 
 
Yine rüyada yırtıcı hayvan ve haşerat gibi hayvanlara sarkıp tutunmak, rüya 
sahibinin, akraba, dost ve yakınları vasıtasıyla şerli kimselere meyletmesine delâlet 
eder. 
 
* İPLİK: Rüyada görülen iplik, delil ve şahiddir. Bu sebeple rüyada bir iplik teli 
büktüğünü ve bunu bir insanın boğazına atıp bu iple o insanı çektiğini veya bir urganı 
çektiğini görmek, halkın reisi olmaya ve halkı ardınca sürüklemeye delâlet eder.  
 
Beyaz iplik sabaha, siyah iplik de geceye alâmettir. 
Düğümlenmiş iplik sihir ile tâbir edilir. 
 
Rüyada, yapağı, deve yünü, keçi kılı ve emsali iplik yaptığını görmek, yolculuk ile 
tâbir olunur ve o kişi seferden hayır görür. 
 
* İPLİKÇİ: Kişinin rüyada iplikçiyi görmesi, işleri sağlamlaştırmaya ve salih amele 
başlamaya işarettir. Bazı kere de iplikçiyi görmek, gazel söylemeye ve kadınlara itaat 
etmeye delâlet eder. 
 
* İPLİK EĞİREN KADIN: Nablusî demiştir ki: Rüyada iplik eğiren kadın görmek 
kanaata, Sünnet-i Seniyye'ye tâbi olmaya, işlerini sağlam tutmaya ve kendisini hayra 
adamaya delâlet eder. Kadının rüyada ip eğirdiğini ve eğirdiği ipi bozduğunu görmesi, 
Allahu Teâlâ'nın o kadına gazap etmesine ve ona azabının gelmesine delâlet eder. 
 
* İPLİK EĞİRMEK: Bir kadının rüyada acele olarak iplik eğirdiğini görmesi, 
kaybolmuş bir kimsenin geleceğine delâlet eder. Rüyada yavaşça iplik eğirdiğini 
görmek, kadın ve erkek için, uzak bir yolculuk ile tâbir olunur. Eğirdiği iğ'in başının 
kırıldığını görmek, kadının yolculuğu terk edeceğine işarettir. 
 
Rüyada pamuk eğirdiğini gören kadın, mihrini kocasına hibe eder ve fakat sonra yine 
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sözünden döner. Rüyada keten eğirdiğini görse, hikmet, vaaz ve nasihat meclislerine 
gideceğine işarettir. 
 
Rüyada bir erkek pamuk veya keten eğirdiğini ve bu durumu ile kadınlara benzediğini 
görse, bu rüya, onun için zillet ve hakarete düşmeye alâmettir. 
 
Rüyada yün veya kıl yahut erkeklerin eğirdiği şeylerden bir şey eğirdiğini gören kişi, 
yolculuğa çıkar ve hayra erişir. 
 
* İPLİK EĞİRİCİ: Rüyada erkek veya kadın olsun pamuk ve bu gibi şeyleri eğiren 
kimseyi görmek, misafir ile tâbir olunur. Çünkü iplik eğirmek yolculuğa delâlet eder.  
 
Yine rüyada iplik eğiricisine intikal ettiğini görmek, bir halden diğer bir hale geçmeye 
delâlet eder.  
 
Ebu Saidu'l-Vaaz demiştir ki: Rüyasında iplik yapıp dokuduğunu ve bunu biriktirdiğini 
görmek, o kişinin ölümüne delâlet eder. 
 
* İPOTEK: Rüyada bir malı ipotek yaptığını görmek, sıkıntılı ve üzüntülü günlerin 
geleceğine delâlet eder. 
 
* İRİN VE CERAHAT: Bir kimsenin rüyada vücudundaki çıbanı delerek içinden irin 
veya kanlı irin akıttığını görmesi, keder ve gamdan kurtulmaya delâlet eder. Rüyada 
irin veya kanı dili ile yaladığını görmek, haram mal yemeğe, bir rivayete göre de 
zinaya delâlet eder. Rüyada tenasül uzvundan irin aktığını görmek, evlilik ile tâbir 
olunur. Çünkü irin de meni gibidir. 
 
Rüyada sarı su, yara veya kabarcıklardan çıkan şeyler, haram mala delâlet eder. 
Bazı kere de, büyük bir çıbandan çıkan irin üzüntüden kurtulmaya işarettir. 
 
Yine irin görmek, rüya sahibinin, büyüyen ve kendisine itimat edilir veya her ayda 
kendisinden vergi alman bir mal elde etmesine alâmettir. 
 
* İRMİK HELVASI: Rüyada irmik helvası görmek, oyun ve neşe ile mala, tehlike ve 
zarardan kurtulmaya, rahatlık ve sevince delâlet eder. Bazı kere de tesadüf ve 
pişmanlığa işarettir. 
 
Rüyada helva yediğini görmek, geniş ve helâl rızka, bekârlar için evlenmeye, üzüntü 
ve sıkıntıdan halâs olmaya delâlet eder. 
 
* İSA (a.s.): Allah'ın kulu ve Peygamberi Hazret-i İsa'yı rüyada görmek, hayırlı ve 
mübarek bir insan olmaya delâlet eder. Çünkü peygamberler hayırlı ve mübarek 
insanlardır. Yine onu görmek, çok ibadet etmeye, Allahu Teâlâ'nın rızası için hicrete, 
kanaatkar olmaya, ilim ve hikmete delâlet eder. 
 
Bazı kere de İsa (a.s.)'ı görmek, zahid, takva, verâ sahibi olmaya ve korkulardan 
kurtulmaya delâlet eder. 
 
Rüyada annesiyle beraber İsa (a.s.)'ı görmek, orada meydana gelecek bir alâmete 
delâlet eder. Çünkü Hazret-i İsa'nın yaratılışı acaip bir haldir ve Allah'ın azîm 
kudretine delildir. 
 
Bir melik veya devlet başkanının Hazret-i İsa'yı rüyada görmesi, saltanatının 
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büyüyeceğine ve şanına işarettir. Alim ve âbid kimsenin onu rüyada görmesi, halka 
faydalı olmaya ve meziyetlerinin meydana çıkmasına delâlet eder. 
 
Bir şehir veya köyde Hazret-i İsa'yı görmek, o yerde izzet ve berekete ve bolluğa 
delâlet eder. Hastanın Hazret-i İsa'yı görmesi, şifa bulmaya alâmettir. 
Buna mukabil rüyada Hazret-i İsa'yı hasta görmek, rüya sahibinin ölümüne delâlet 
eder. 
 
Hamile bir hanımın rüyada Hazret-i İsa'yı görmesi, ileride doktor olacak erkek bir 
çocuk doğurmasına delâlet eder. Bazı kere de onu görmek, müjde ve sevince 
işarettir. Çünkü İsa (a.s.), Nebiyy-ı Ahirzamanın dünyaya teşrif edeceklerini insanlara 
müjdelemiştir. 
 
Rüyada İsa (a.s.)'ın bir yere indiğini görmek, o yerde adaletin tecelli etmesine, 
kâfirlerin helak olmasına, müminlerin de zaferine delâlet eder. 
 
* İSBAT: Rüyada bir hususta şahitlik yaptığını ve bir şeyi isbat ettiğini görmek, hüccet 
ve delile nail olmaya delâlet eder.  
 
* İSHAK (A.S.): Rüyada Allah'ın kulu ve Peygamberi İshak (a.s.)'ı görmek, kısa bir 
üzüntüye ve fakat sonunda kurtuluş ve selâmete delâlet eder. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada onu gören kimseye büyüklerden ve akranların bazısından bir 
bela isabet eder ve ondan kurtulur. O kimse izzet, şeref ve sevinçle rızıklanır. Yine o 
kimsenin neslinden melikler, reisler ve salih kullar gelir. 
 
Bazı kere de Hazret-i İshak'ı görmek, müjde ve sevince ve korkulardan emin olmaya 
delâlet eder. 
 
Yine onun rüyada görülmesi, darlıktan genişliğe, günahtan ibadete, ana babaya 
isyandan itaata ve sıla-i rahme delâlet eder. 
 
Rüyada Hazret-i İshak'ın suretine girdiğini veya O'nun elbisesini giydiğini görmek, 
ölüm derecesinde hasta olmaya fakat sonunda afiyet bularak iyileşmeye delâlet eder. 
Rüyada İshak (a.s.)'ın halinin değiştiğini görmek, körlük ile tâbir olunur. 
 
* İSHAL: Kişinin rüyada kendisini ishal olmuş görmesi eldeki malı çokça israf 
edeceğine işarettir. Kabız görmek ise, cimriliğe delâlet eder. 
 
* İSİM: Kişinin rüyada ismini değiştirdiğini görmesi, rüyanın hayırlı olması ile tâbir 
edilir. Rüya sahibi mutlu ve selâmette olur. 
 
Rüyada başka bir isimle çağırıldığını görmek, eğer güzel bir isimle çağırıldıysa, bu 
ismin mânâsının güzelliği derecesine göre yüceliğe, şerefe ve keramete nail olmaya 
delâlet eder. Çağırılan ismin kötü olması, bunun tam zıddı. 
 
* İSKELE: Rüyada iskele görmek, işlerde dürüstlük ve intizama delâlet eder. Vapur 
iskelesi görmek, sevindirici bir habere veya yolculuğa delâlet eder. 
 
* İSKELET: Rüyada iskelet görmek, diri insana delâlet eder. Yine iskelet rüyası, 
akrabalardan kalacak bir miras ile tâbir olunur. 
 
* İSKEMLE: Bekar bir kimsenin tahta iskemlede oturduğunu görmesi, nikâha, mevki 
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ve makamın yüksekliğine; kadının iskemle görmesi, eğer evli değilse iyi bir adamla 
evleneceğine delâlet eder. 
 
* İSLÂM ÂLİMİ: Rüyada İslâm âlimlerinden birini görmek, kadri yüksek kimseler 
tarafından övülmeye ve müjdeye delâlet eder. Yine rüyada âlimleri görmek, rüya 
sahibinin ilminde ilerlemesine işarettir. Zira âlimler yeryüzünde Cenâb-ı Hakk'ın 
vaizleridirler. 
 
Rüyada İslâm'ın meşhur âlimlerini görmek veya onların sohbetlerinde bulunduğunu 
görmek, çokça vaaz etmeye, ferahlık ve sevince, temiz ve helal rızka, takva ve 
veraya delâlet eder. 
 
Salih kimseleri görmek de böyledir ve dinde salih bir adam olmak ile tâbir edilir. 
Rüyada İslâm büyüklerinden ve âlimlerinden birini bir yerde görmek; o yer halkı kıtlık 
ve üzüntü içerisinde iseler, Allahu Teâlâ'nın onları o sıkıntı ve kederden 
kurtaracağına delâlet eder.  
 
* İSRAFİL (A.S.): Rüyada büyük meleklerden İsrafil (a.s.)'ı görmek, askeri 
silahlandırmaya, hazırlamaya, meşakkatli yolculuğa, korkuya ve telâşa delâlet eder. 
Yine o meleği görmek, borcun ödenmesine, kaybolmuş bir şeyin bulunmasına, 
hamile olan kadının çocuğu düşürmesine alâmettir. 
 
Rüyada, İsrafil'in Sur'a üflediğini ve bunu da ancak kendisinin işittiğini görmek, rüya 
sahibinin vefatına delâlet eder. 
 
Rüyada İsrafil (a.s.)'ın Sur'a üflemesi, salihlerin kurtuluşu ile tâbir olunur. Sur'a 
üfürüldüğünü işitmek, insanı muzdarip eden haberlere işarettir. 
 
Rüyada ikinci Sur'a üfürüldüğünü işitmek, hayata delâlet eder. Hastanın bu rüyayı 
görmesi, hastalıktan şifa bulmaya alâmettir. 
 
Zindandaki kimsenin ikinci Sur'a üfürüldüğünü işitmesi, zindandan kurtulmaya, 
geçimin iyi olmasına, hastaların şifa bulmasına delâlet eder. 
 
Yine rüyada ikinci sur'a üfürüldüğünü işitmek, o mahaldeki kıtlık ve sıkıntının 
gitmesine, üzüntü ve kederin zail olmasına, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. 
 
* İSMAİL (A.S.): Allah'ın sıddık peygamberi İsmail (a.s.)'ı rüyada görmek, fesahat ve 
reislik ile tâbir olunur. Bu rüya, Allah rızası için mescid inşa ettirmeye de delâlet eder. 
 
Bazı kere de, o güzide Nebiyi rüyada görmek, rüya sahibi için bir kimse tarafından 
yapılan vaadin yerine getirilmesine işarettir. 
 
İsmail (a.s.)'ı görmek, sıdk ve sabır ile de tâbir olunur. Bazı kere de onu görmek, 
hayırlı ve mübarek nesillere delâlet eder. 
 
* İSMAİL TAŞI: Bir kimse rüyada kendisini İsmail (a.s.)'ın taşında görse, bu rüya, 
dünya işlerinde kendisine kefil ve yardımcı olacak bir çocuğun doğmasına delâlet 
eder. 
 
* İSTEMEK: Bir kimsenin rüyada âlim veya hakimlerden hediye yoluyla bir şey 
istemesi, âlim ve hakimlere ihtiyaç duyulacak hadiselerin çıkmasına alâmettir.  
 

Fihrist’e dön 



Rüyada zenginin fakirden bir şey istediğini görmesi, o zenginin akıbetinin fena 
olduğuna delâlet eder. 
 
Rüyada birinden bir şey istemek ve sormak, iz takip etmeye ve işinde sebat 
göstermeye işarettir. Bazı kere de rüyada birisinden bir şey istemek, talebe olmaya 
delâlet eder ve Allah için tevazu göstererek şanı yücelir. 
 
* İSTİĞFAR: Rüyada istiğfar ettiğini ve Allahu Teâlâ'ya yalvardığını görmek, rızkın 
bolluğuna delâlet eder. Rüyada, namazın dışında istiğfar etmek, ömrün bereketine ve 
uzunluğuna delâlet eder.  
 
İstiğfar rüyası, Hak tarafından erişecek yardıma ve belâyı def etmeye de alâmettir. 
Bir kimsenin rüyada kendisini istiğfar ediyor görmesi, Cenab-ı Hakk'ı onun 
günahlarını affetmesine ve ona mal, evlat, hizmetçi, cennet ve nimetler ihsan 
etmesine delâlet eder. 
 
Rüyada, kendisini istiğfar edilen mecliste susuyor görmek, münafıklık alâmetidir. 
Namazını bitirdikten sonra kıbleye karşı dönerek istiğfar ettiğini görmek, duanın 
kabulüne delâlet eder. Yine Allahu Teâlâ'ya istiğfar ettiğini görmek, helal mala ve 
evlada delâlet eder. 
 
* İSTİFRAĞ (Kusmak): Rüyada kolay halde kustuğunu görmek, kötülüklerden 
tevbeye delâlet eder. Ve o kişi Rabbine döner. Veya hakkı sahibine verir. 
 
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kay ettiğini (yani kustuğunu) görmek, altı 
veçhe ile tâbir olunur: 
 
a)Tevbe, 
b) Nedamet, 
c) Zarar, ziyan, 
d) Gamdan halâs, 
e) Emaneti yerine getirme, 
f)  Müşkül hâl... 
 
Rüyada oruçlu olduğu halde istifra ettiğini görmek, borçtan kurtulmaya delâlet eder. 
Yine rüyada, oruçlu olduğu halde istifra ettiğini ve ağzından inci çıktığını görmek, 
Kur'ân-ı Kerim'i tefsire veya kıraate muvafık olmaya işarettir. 
 
* İSTİHKAM: Rüyada istihkam edilmiş bir yer görmek, rüya sahibinin sıkıntıya 
düşeceğine ve sonra sıkıntısının zail olacağına delâlet eder. 
 
* İSTİHZA (Alay etmek): Rüyada kendisiyle alay edildiğini görmek, kandırılmaya 
işarettir. 
 
* İSTİKLAL: Rüyada vatanın ve milletin kurtuluşu için savaştığını görmek, kerem ve 
cömertliğe, âdil olmaya, geniş rızka ve menfaata delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, 
Allah yolunda cihat etmek ile tâbir olunur. 
 
* İŞ: Rüyada iş düşündüğünü görmek, mertebesi yüksek bir kimseye delâlet eder. 
Rüyada işinin noksan kaldığını görmek, rüya sahibinin işsiz kalmasına alâmettir. 
Memur kimseler için bu rüya işlerinin bitmemesine ve ümit ettikleri şeylerden 
ümitlerinin kesilmemesine delâlet eder. 
 

Fihrist’e dön 



Bir kimsenin rüyada işini tamamladığını görmesi, hayat ile tâbir olunur. Yine rüyada 
hayırlı bir iş yaptığını görmek, şerefli bir kadından bir çocuk olmasını dilemeye delâlet 
eder ve o kişinin bir çocuğu olur. 
Bu rüya, zengin ve kudretli kişiler hakkında hayra delâlet eder. 
 
* İŞTEN ÇIKARILMAK: Rüyada işten çıkarılmak, kişinin arzu ettiği memureyite 
delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada kendisini vazifeden aldıklarını görmesi, yeni bir 
vazife ile tâbir olunur. 
 
Rüyada vazifeden alındığını ve fakat yerine ihtiyar bir kimsenin getirildiğini görmek, 
rüya sahibinin işlerinin kuvvetli olmasına delâlet eder. Kendi makamına genç birinin 
getirildiğini görmek, bulunduğu memuriyette bazı düşmanları tarafından bir fenalık 
erişeceğine işarettir.  
 
* İŞÇİ: Rüyada herhangi bir işte çalışan kimseyi görmek, ferah ve sevince delâlet 
eder. Çünkü çalışan kazanır. Şekerci, helvacı ve tatlıcılık eden işçiyi görmek, ilim ve 
hikmete, rızkın artacağına ve menfaata delâlet eder. 
 
* İŞEMEK: Rüyada küçük abdestini bozduğunu görmek, iyilik ve ferahlığa, üzüntüden 
kurtulmaya delâlet eder. Bu rüya, hayırlı ve sevinçli habere de işarettir. 
 
* İŞİTMEK: Rüyada boş laf ve dedikodu işitmek, bazı istenmeyen hadiselere delâlet 
eder. 
 
* İŞKEMBE: Kişinin rüyada işkembe görmesi, memuriyet ve kazanca, rızık ve mala 
delâlet eder. 
 
* İŞLEMEK: Rüyada ibrişimle bir şey işlediğini veya başkasının aynı şeyi yaptığını 
görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hastanın şifa bulmasına, gurbetteki adamın 
evine dönmesine delâlet eder. 
 
* İŞKENCE: Rüyada bir kimseye işkence edildiğini görmek, hastalığa delâlet eder. 
Hasta adamın rüyada kendisine işkence edildiğini görmesi, hastalıktan şifa 
bulacağına işarettir. 
 
* İŞRET: Kişinin rüyada evde veya meyhanede içki içtiğini görmesi ve de içenleri 
görmesi, günaha, sıkıntılı günlere, sonunda pişman olunacak işleri yapmaya delâlet 
eder. 
 
* İTİKAF: Rüyada itikaf görmek, itikaf edilen yere işarettir. Camide ve mescidde itikaf 
ettiğini görmek, hayır ve iyiliğe, tevbe ve istiğfara delâlet eder. Rüyada bir dükkanda 
itikaf ettiğini görmek, geçim hususunda çalışmaya delâlet eder. 
 
Yine rüyada itikaf halindeyken "Sübhanallah, Sübhanallah" diye Rabbini tesbih 
ettiğini görmek, manevî makamın yüksekliğine, ahiret hayatının mamurluğuna ve 
helal rızka delâlet eder. 
 
* İTMEK: Bir kimsenin rüyada bir başkasını öteye itiverdiğini görmesi, "Bunun 
üzerine (Musa) onu bir yumruk vurup öldürdü. "Bu, dedi, şeytanın 
işlerindendir." (Kasas, 15) mealindeki âyet-i celilenin işaretince şeytanın amelinden 
bir şeye duçar olmaya ve dince akıbetinin güzelliğine alâmettir. Hazret-i Musa, o 
adamı öldürdükten sonra Mısır'ı terketmiş, Hazret-i Şuayb (a.s.)'ın yanına sığınmış ve 
onun kızı ile evlenmiş, akıbeti saadet ve selâmet olmuştu... 
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* İYİLİK: Rüyada iyi ve güzel bir şey görmek, faydalı ilme söz ve amelinde ihlâslı 
olmağa delâlet eder. Yine her nesnenin iyisini görmek de böyle tâbir edilir. 
 
Bir kimsenin rüyada iyilik yaptığını görmesi, kötülüklerden tevbeye ve Cenab-ı Hakk'a 
ilticaya delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, fakir ve fukaraya sadaka vermeye delâlet 
eder. 
 
Rüyada, Rabb-i Kerimi'ne dua ve niyazda bulunduğunu görmek, cehennemden 
kurtulmaya delâlet eder. 
 
Bazı kere de rüyada iyilikte bulunmak, zalimlerin işten alınıp, adil ve iyi kimselerin o 
yerlere tayin edilmesine delâlet eder.  
 
* İYİ KİMSE HAKKINDA KÖTÜ SÖZ: Rüyada medh ve sena edilmeye lâyık olan iyi 
kimseyi zemmetmek, fuhşiyat yapmaya, yüce Allah'ın kitabından ve Nebiler Nebisinin 
sünnetinden yüz çevirmeye delâlet eder. 
 
* İYİLİK VE BAĞIŞ: Rüyada görülen iyilik, veren kişinin verdiği şeyin miktarına göre 
değer taşır. Fazla verilmeye layık olan bir kimseye az verdiğini görmek, rüya 
sahibinin, Allahu Teâlâ'dan ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in sünnetinden yüz çevireceğine 
alâmettir. 
 
Nablusî demiştir ki: Rüyada bir kimseden bir şey istense ve o şeyi vermeyip isteyen 
kişiye kızdığını görse, o zatın dine olan düşmanlık ve muhalefetine ve fitne 
çıkaranların yoluna gittiğine delâlet eder. 
 
* İZ SÜRMEK: Kişinin rüyada bir başkasının izini sürdüğünü görmesi, sırları açmaya 
ve gizli şeylerin meydana çıkmasına veya ilme ve âlimlerin yoluna uymaya delâlet 
eder. 
 

*** 
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