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* ÇADIR: Bir kimsenin rüyada çadır görmesi, hareket ve yolculuğa, kabre veya 
zevceye, yahut eve delâlet eder. Yine rüyada kendi çadırı yanında beyaz bir çadır 
kurulduğunu görmek, rüya sahibinin iyilikle emreden, kötülükten men'eden ve 
günahlardan sakınan bir adam olduğuna alâmettir. 
 
Rüyada kendi üzerine çadır gördüğünü gören kimse, sultan ise saltanatı ziyadeleşir. 
Tüccar ise yolculuğa çıkar, hayır ve şerefe nail olur. 
 
Rüyada kendi çadırında ayın bulunduğunu görmek, aşk ve muhabbet ile tâbir edilir. 
O kişi yüksek şahsiyetlerden birinin hizmetçisine gönlünü kaptırır. 
 
Yine rüyada görülen çadır, çok kere mülke delâlet eder. Çünkü çadır da bir nevi evdir. 
Rüyada bilinmeyen çadırlar görmek şehidlerin kabirlerine delâlet eder. Yeşil 
çadırların görülmesi dahî böyle tâbir edilir. 
 
Bir kimsenin rüyada çadır kurduğunu veya kendi için kurulduğunu görmesi, yüksek bir 
şerefe nâiliyete delâlet eder.  
 
Ebû Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çadır veya hayme görmek, devlet reisi için 
hüküm ve nüfusunun artmasına, tüccar için kârlı bir sefere delâlet eder. 
 
Rüyada bir çadır etrafında ateşler yandığını ve fakat ateşin çadıra zarar vermediğini 
görmek, günahlardan tevbe etmeye delâlet eder. Bu rüya iyilikle emretmek, 
kötülükten men'etmekle de tâbir olunur. 
 
Rüyada çok çok çadırlar görmek, gökyüzündeki bulutlara işarettir. Rüyada bir 
çadırdan ayrılarak çıktığını görmek, mevkiinden azledileceğine alâmettir. Rüyada 
kendi çadırını dürülüp toplanmış bir halde görmek, ölümün yakın olduğuna alâmettir. 
Ölüm insanın bütün emellerinin kesilip durulduğu bir hadisedir. 
 
* ÇADIRCI: Bir kimsenin rüyada çadırcıyı görmesi, hareket ve yolculuğa veya kabre 
işarettir. Bekâr bir adamın görmesi evlenmeye delâlet eder. 
 
* ÇAGIRICI: Bir kişinin rüyada nida edip çağıran birisini görmesi, bir âyetin işaretiyle 
yolculuğa alâmettir. Yine nida eden birini görmek, hayrı ifşa etmeye delâlet eder.  
 
Rüyada bir başkası tarafından çağırıldığın işitmek, kötü kimselerle sohbet etmeye 
delâlet eder. Rüyada vali veya hükümdar tarafından çağırıldığını görmek, büyük ve 
şerefli bir memuriyet ile tâbir olunur. Kendisine bir vadiden nida edildiğini işitmek, yine 
büyük memuriyete delâlet eder. 
 
* ÇAĞLA: Rüyada çağla görmek hastalık ile tâbir olunur. Çağlayı mevsimi içinde 
görmek ise, müjdeli bir habere delâlet eder. 
 
* ÇAĞLAYAN: Bir kimsenin rüyada çağlayan görmesi, gönülleri müjde ile dolduracak 
habere işarettir. Çağlayan altında yıkandığını, suyu avuçlayıp başına döktüğünü 
görmek, büyük bir mirasa delâlet eder. Rüyada çağlayanın suyundan içtiğini görmek, 
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memuriyet ile tâbir olunur. Rüyada bir çağlayandan atlayıp karşı tarafa geçtiğini 
görmek, hayatı müddetince nice engelleri aşacağına ve muradının incisini elde 
edeceğine alâmettir. 
 
* ÇAKAL: Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada çakal görmek vücuttur. Rüyada bir çakal ile 
boğuştuğunu görmek, hısım ve akraba ile davaya ve kavgaya delâlet eder. 
 
Rüyada bir çakalın arkasından koştuğunu, fakat onu yakalayamadığını görmek, 
romatizma hastalığı ile tâbir olunur. Rüyada bir çakalın kendisi ile oynadığını görmek, 
kendi zevcesinin çok itaatkâr ve muhib olduğuna işarettir. 
 
Ebu Said'ül-Vaâz demiştir ki:  
- Rüyada çakal görmek, halkın hakkını yiyen ve men'eden, merhameti az, sefil ve 
zalim bir adama delâlet eder. Rüyada çakalı kucaklayıp öptüğünü görmek, düşman 
üzerine galip olmaya delâlet eder. 
Rüyada bir çakalın kendisinden dönüp uzaklara gittiğini görmek, kefalet yüzünden 
zarara uğramaya işarettir. 
 
Kirmanî de demiştir ki: 
- Rüyada bir çakal bulduğunu, veya tuttuğunu, yahut birinin verdiğini görmek, akraba 
içinden akıllı bir hasımla sohbet etmeye işarettir. Rüyada bir arslanın çakalı yediğini 
görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. Yine çakalın eti, derisi, kılı ve kemiği 
mal ile tâbir olunur. Bunların görülmesi ele geçecek mala delâlet eder. 
 
* ÇAKI: Kişinin rüyada bir çakı görmesi, kötü ve fena söz ile tâbir olunur. Yine rüyada 
çakı ile bir şeyi kestiğini görmek, dost ve yaranla bağları koparmaya delâlet eder. 
Rüyada çakısını açık bir halde görmek, şansın ve talihin açıklığına işarettir. 
 
* ÇAKIL: Bir kişinin rüyada küçük çakıl taşları görmesi, erkeklere, kadınlara, hacca, 
şeytanı taşlamaya, üzüntü ve kedere ve iftiraya delâlet eder. 
 
Rüyada gökten bir kuşun indiğini ve mescidden bir taş alarak havalanıp gittiğini 
görmek, mescid cemaatinden veya iyi kimselerden birinin helak olmasına alâmettir. 
Eğer bu rüyayı gören hem hayırlı, hem hasta ve hem de namaz kılanlardan biriyse, 
rüya onun ölümüne delâlet eder. 
 
* ÇAKIR KUŞU: Bir kimsenin rüyada çakır kuşu görmesi, erkek çocuk ile tâbir olunur. 
Çakır kuşu, izzete, saltanata, düşmana galip gelmeye, arzu ve emellere kavuşmaya, 
zevce, evlat ve güzel şeylerle bezenmeye, sıhhate ve üzüntülerden kurtulmaya 
delâlet eder. 
 
Bazı kere de çakır kuşu görmek, zalim, kuvvetli ve şiddetli bir adama işarettir. Çakır 
kuşunu sakin bir halde görmek, ganimet elde etmeye ve menfaate delâlet eder. 
 
* ÇAKMAK: Kişinin rüyada ısınmak için ateş yaktığını görmesi, saltanat ile tâbir 
olunur. Yine rüyada görülen ateş, sultana delâlet eder. 
 
Rüyada çakmak taşı çaktığını görmek, bekâr için evlenmeye, ateşin çıkması hanımın 
hamileliğine ve ondan meydana gelecek çocuğa delâlet eder. 
 
Bazı kere de, çakmak taşı çakmak, karı koca, iki ortak arasında meydana gelecek 
şerre işarettir. 
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Bir hanımın rüyada çakmak taşı çaktığını ve ateş tutuşturduğunu, ateşin alevler 
çıkararak parladığını görmesi, erkek bir evlâdı olacağına alâmettir. 
 
Bir kimsenin rüyada taşı taşa vurarak ondan ateş ve kıvılcım çıktığını görmesi, kalbi 
katı iki kişinin birbirleriyle şiddetli şekilde kavga edeceklerine delâlet eder. 
 
Rüyada çakmak taşından çıkan bir ateşin elbise veya vücudu yaktığını görmek, o 
evde mal, ırz veya vücuda erişecek olan zarara işarettir. Yine çakmaktan çıkan ateşin 
Kur'ân-ı Kerîmi tutuşturduğunu görmek, din aleyhinde meydana gelecek bir hâdiseye 
delâlet eder. 
 
Çakmak görmek, bazı kere de peşpeşe gelen üzüntü ve kedere delâlet eder. 
Rüyada çakmak taşı görülmesi, uzaktan gelecek ve insanı üzecek bir habere delâlet 
eder. 
 
* ÇALI: Bir kimsenin rüyada çalı ağacı görmesi, kolay elde edilen rızka işarettir. 
Rüyada bu ağacı veya dalını görmek, güzel bir çocuğa delâlet eder. Çalı çırpı görmek 
ise, keder ve üzüntü ile tâbir olunur. 
 
* ÇALIŞMAK: Bir kimsenin rüyada iyi bir işde çalıştığını görmesi, muradına nail 
olacağına işarettir. Rüyada dede olduğunu görmek, uzun ömre ve çalışma hayatında 
talihin açıklığına delâlet eder. 
 
Yine rüyada dede görmek, çalışmak ile tâbir olunur. Dedesinin öldüğünü görenin 
çalışma ve gayreti elden gider. Yine kendini bir masa başında çalışıyor görmek, 
sıhhat ve afiyete, fakirlikten sonra zenginliğe delâlet eder. 
 
* ÇALGICI: Rüyada çalgıcı görmek yalan sözlere ve nefsanî işlere delâlet eder. 
 
* ÇAM AĞACI: Kişinin rüyada çam ağacı görmesi, yüce, asil ve çok şöhretli bir zâta 
delâlet eder. Rüyada çam ağacından bir kapı yaptığını görmek, zâlim ve ahlâkı bozuk 
birini kendisine kapıcı olarak alacağına işarettir. 
 
Rüyada çam ağacı fidanı diktiğini görmek, hayırlı ve faydalı bir işe delâlet eder. Çam 
fidanı kopardığını görmek ise, bunun zıddı. Rüyada çam ağacının tepesine çıkıp 
oturduğunu görmek, şan ve şöhretin artacağına, istikbâl ve saadete delâlet eder. 
 
* ÇAM FISTIĞI: Bir kimsenin rüyada çam fıstığı görmesi, hayır ve berekettir. Ağacın 
dallarından çam fıstığı topladığını görmek, cömert ve kerim bir adamdan gelecek 
menfaate delâlet eder. 
 
* ÇALI FASULYE: Rüyada çalı fasulyesi görmek, bir zenginden gelecek yardıma ve 
işlerin güzelce yürüyeceğine delâlet eder. 
 
* ÇAMAŞIR: Bir kimsenin rüyada çamaşır yıkadığını görmesi, tasa, kaygı ve 
kederden ve dertlerden halâs olacağına delâlet eder. Rüyada renkli çamaşırları 
yıkadığını görmek, büyük dertlerden kurtuluş demektir. Bekâr bir adamın rüyada 
çamaşır değiştirdiğini, eskiyi atıp yenisini giydiğini görmesi, evlenmeye delâlet eder. 
Bir mağazadan çamaşır aldığını görmek, yeni yeni dostlar edinmeye işarettir. Evin 
bahçesinde bir ipe çamaşır astığını görmek, ayrılığa ve hicrana delâlet eder. 
 
* ÇAMUR: Rüyada çamur görmek, hastalık ve zillete işarettir. Fakat geçimini çamurla 
temin eden biri için bu rüya hayır ve berekete delâlet eder. 
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Rüyada çamurla bina yaptığını görmek, din ve imana alâmettir. Kuru çamur görmek 
de mal ile tâbir olunur. 
 
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: 
- Rüyada yağmur suyundan veya su yolundan hâsıl olan çamuru görmek, gam ve 
gussa ile tâbir olunur. 
Rüyada bir gölde veya nehirde çamura battığını görmek, hükümet tarafından 
erişecek bir kedere delâlet eder. Yine çamura batmak, dünyevî işleri çok düşünmeye 
işarettir. 
 
Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimizin mübarek kabrini çamurla 
sıvadığını görmesi, hacca gideceğine delâlet eder. 
 
Yine bir kimsenin rüyada yaş çamurla kendi evini sıvadığını görmesi; salih ve iyi bir 
adam olduğuna işarettir. Bazı kere de rüyada çamur görmek, ecelin yaklaştığına 
işarettir. Çünkü insan topraktan yaratılmıştır ve yine ona dönecektir. 
 
Rüyada çamura girdiğini ve üstüne çamur sürdüğünü görmek, hastalık ve perişanlık 
ile tâbir olunur. Rüyada pişmiş çamur yediğini görmek, gıybet ve iftiraya delâlet eder. 
 
Hasta bir adamın rüyada çamur görmesi, ecel kuşunun başında dolaştığının 
işaretidir.  
 
* ÇAMURCU: Rüyada çamurcuyu görmek, halkın ayıplarını örten bir adama delâlet 
eder. Rüyada kendisini çamur yapar görmek, iyi ve güzel bir amele işarettir. Yine 
rüyada çamurcuyu görmek, işlerin çetinliğine, üzüntü ve kedere delâlet eder. 
Sanat ve geçimi toprak ile olan birinin rüyada çamur görmesi, kendisi hakkında hayır 
ve berekkettir. 
 
* ÇAN: Kişinin rüyada çan görmesi, hayırsız biri ile dost olmaya delâlet eder. Rüyada 
çan görmek, şöhret ile de tâbir olunur. 
 
Bir kimsenin rüyada Hıristiyanların ibadet vakitlerini bildirmek için çaldıkları çanı 
görmesi, simsara, evlat sahibi zevceye veya müezzine delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada çan çaldığını görmesi, halk arasında batıl ve kötü bir haber ifşa 
etmekle tâbir olunur. Bazı kere de çan görmek, şöhret ve rezilliğe işarettir. 
 
Yine rüyada çan görmek, hayırsız bir kimse ile arkadaş olmaya delâlet sayılır. 
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çan, münafık bir adamdır. 
Rüyada Hıristiyanlara mahsus kilisede çan çaldığını görmek alış verişte yemin 
etmeye işarettir. 
 
Rüyada görülen çan, hükümdar tarafından her şeyi ilân eden kimseye de delâlet 
eder. Hayvanların boynunda görülen zil ve küçük çanlar, hayır sahibi bir adama 
delâlet eder. Çanın sesini duymak ise, bir taraftan diğer tarafa gitmeye delâlet eder. 
 
Yine rüyada görülen çanlar, namaza çağıranlara, yahut düşmanlarla karşılaşmak için 
hazırlanmaya işarettir. Bazı kere de çanlar, hükmü kaldırılmış kitaplara veya geçmiş 
kavimlere ve onların âdetlerine alâmettir. Hasılı çan, hıristiyanlara mahsus bir nesne 
olduğundan üzerinde pek fazla durmağa gelmez. 
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* ÇANAK: Bir kimsenin rüyada çanak görmesi, kendi rızkı ile tâbir olunur. Rüyada 
herhangi bir çanağı dili ile yaladığını görmek, rızkın tükendiğine delâlet eder. Bazı 
kere de rüyada görülen çanak dosta, çanağın içindeki tatlı da sevgiliye işarettir. Bu 
sebeple içi tatlı dolu bir çanak gören kişi, dostu ile buluşur. 
 
Rüyada çöl halkından olan birçok adamların büyük bir çanağın başında 
toplandıklarını görmek, onların toplanacakları yere ve çadırlarına, veya evlerine 
delâlet eder. Yahut üzüm sıkmak ve yağ çıkarmak için koyacakları aletin yerine 
işarettir. 
 
* ÇANAK YAPICI: Bir kimsenin rüyada çanak ve çömlek yapan birini görmesi, 
kaplarla uğraşan hizmetçilere ve dindar hanımlara delâlet eder. Yine çanak, çömlek 
yapıcısını görmek, soy, mal ve güzellikle iftihar etmeye alâmettir. 
 
* ÇANTA: Rüyada yol çantası görmek, bir yerden diğer bir yere göçmeğe; para 
çantası görmek, sıkıntı ve şiddete; çantayı sırtlayıp gittiğini görmek, evden çıkacak 
eşyaya delâlet eder. Rüyada elindeki çantayı attığını görmek, eşyaların yağma 
edileceğine, üzüntü ve kedere delâlet eder.  
 
* ÇAPA: Toprağı kazmaya mahsus çapa görmek, nafile işlerle uğraşmaya delâlet 
eder. Denizcilere mahsus çapa görmek, zenginliğe, üzüntü ve kederin yok olmasına 
delâlet eder. 
 
Rüyada elinde bir çapa ile dolaştığını görmek ise, iş hususunda kararsızlık ile 
yorumlanır. Çapa ile bir yeri kazdığını görmek, para kazanmak maksadı ile bir iş 
düşünmeye işarettir. 
 
* ÇARDAK: Bir kimsenin rüyada çardak görmesi: "Onlar, emin (ve mutmain) en 
yüksek makamlardadırlar." (Sebe: 37) mealindeki âyetin işaretince, korku ve 
kederden emin olmaya delâlet eder. 
 
Bekâr bir adamın rüyada çardak görmesi, evleneceğine işarettir. Evli bir adamın 
görmesi, çocuk ile tabîr olunur. Bazı kere çardak görmek, önder ve mütedeyyine 
güzel bir kadına delâlet eder. 
 
Rüyada bir çardağı uzaklarda görmek, yükseklik, sevinç ve ululuğa alâmettir. Rüyada 
görülen çardak çamur ve topraktan inşa edilmişse, sevinç içinde yükseklik ve dine 
delâlet eder. Rüyada iki veya daha fazla çardağı bir yerde görmek, çardağın içinde 
bulunmak korku, elem ve kederden emin olmaya delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada evi üzerine bir çardak yaptığını ve fakat zevcesinin buna mani 
olduğunu görmesi, hanımı üzerine bir hanım daha almaya delâlet eder.Eğer zevcesi, 
evi üzerine yaptığı çardaktan memnun kaldığını izhar ederse, bu durumda o çardak 
rüyası rüya sahibinin dünyalığının artmasına, rızkının genişliğine ve makamının 
yükselmesine delâlet eder. 
 
Kişinin rüyada bilmediği bir çardağa çıktığını görmesi, korkuda ise korktuğu şeyden 
emin olmaya, hasta ise, şifaya ermeye ve cennete girmeye delâlet eder. Korku, 
hastalık yoksa; o zât şeref ve sevince gark olur. 
 
Fakir bir adamın rüyada yeni bir çadır içinde olduğunu görmesi, zenginlik ile tâbir 
olunur. Zengin adamın aynı rüyayı görmesi, zarar ve ziyana işarettir. Yine fakir bir 
kimsenin, eski bir çadır içinde olduğunu görmesi, fakirliğinin devamına; zenginin 
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görmesi de zenginliğinin artmasına delâlet eder. 
 
Rüyada çardak görmek, her halükârda hayr ve iyilik ile tâbir olunur 
 
* ÇARK: Bir kimsenin rüyada çark görmesi, karışık işlere delâlet eder. Çarkın 
kırıldığını görmek, işlerin çıkmazda olduğuna işarettir. 
 
* ÇARIK: Bugünün insanı çarık nedir belki bilmezler. Belki bilenler de çıkar. Bu 
sebeple rüyada çarık görmek, rüya sahibi köylü ise hayır; şehirli ise keder ve 
üzüntüye işarettir. 
 
* ÇARPILMAK: Bir kimsenin rüyada çarpılmak haline uğraması, dince fesada 
işarettir. Rüyada çarpıldığını görmek, takvayı temelinden bozmak ile tâbir olunur. 
Yahut bu rüya, bid'at ve azaba işarettir. 
 
Rüyada bir başka adama çarptığını görmek, çocuktan veya maldan ayrılmaya delâlet 
eder. 
 
* ÇARMIHA GERİLMEK: Rüyada çarmıha gerildiğini görmek, zillet ve meşakkate 
duçar olmağa delâlet eder. 
 
* ÇARŞAF: Rüyada çarşaf görmek, erkek için emanet, kadın için zinettir. Rüya 
esnasında görülen çarşaf; beyaz, yeni, sık ve kuvvetli dokunmuş ise, rüya sahibinin 
izzet ve yüksekliğine alâmettir. 
 
Bir kimsenin rüyada ince ve zarif bir çarşaf görmesi, dinde inceliğe ve güzelliğe 
delâlet eder. Rüyada kendi örtüsünün zayi olduğunu görmek, fakirlikten kurtulmağa 
delâlet eder. 
 
Kadınlardan herhangi biri, rüyada kırmızı ve parlak bir çarşafı olduğunu görse, bu 
rüya, bazı şüpheleri üzerine çekeceğine delâlet eder. 
 
Bir adamın rüyada bir çarşaf içerisinde uyuduğunu görmesi, mütedeyyin bir kadına 
işarettir. 
 
Rüyada üzerinde araplarca meşhur olan ve "Bürd-i Yemani" denilen taze veya etrafı 
yırtık bir elbise olduğunu görmek, Kur'ân'dan öğrendiklerini unutmaya alâmettir. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çarşaf, rüya sahibinin zevcesi veya evinin idarecisine 
delâlet eder. Rüyada güzel bir çarşaf içinde uyuduğunu görmek, kapalı ve güzel bir 
kadına nail olmaya işarettir.  
 
Rüyada kırmızı renkte bir çarşaf giydiğini görmek, zevcesi sebebiyle yapılan bir 
kavgaya delâlet eder. 
 
Rüyada yatak çarşafı görmek, bolluk, bereket ve rızka delâlet eder. 
 
* ÇARŞI PAZAR: İmam Nablûsi demiştir ki: Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide 
delâlet eder. Nitekim mescidin, çarşı ve pazara delâlet ettiği gibi... 
 
Rüyada çarşı ve pazar görme şu şekilde tâbir olunur: 
 
a) Hac ibadeti, 
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b) Allah yolunda cihad ve gaza, 
c) Zillet, 
d) Fayda, 
e) Muharebe 
f)  Fitne, 
g) İmtihan ve maişet,  
h) İş veya kesad... 
 
Rüyada bir pazarda alış veriş ile meşgul olduğunu görmek, Allah yolunda cihada 
delâlet eder. Veya bu rüya güzel ve salih amele işarettir. 
 
Yine rüyada çarşıyı insanlarla dolu ve her aranılanın bulunduğu bir halde görmek, 
eldeki malı satmaya ve çok büyük kazanca delâlet eder. 
 
Ebû Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çarşı görmek, dünya ile tâbir olunur. Onda iyi 
ve kötü görülecek her şey rüya sahibinin dünyasına nisbet edilir. 
 
Bir çarşıya bir şey getirip satmak istediği halde satamadığını görmek, hayra veya 
mezellet (alçaklık) husulüne delâlet eder. 
 
Çarşı ve pazarda yüksek sesle Allahü Teâlâ'yı zikrettiğini görmek, iyilikle emretmeye, 
kötülükten men'etmeye işarettir. 
 
Bazı kere de rüyada çarşı görmek, içinde birbirini yiyen her türlü balığı toplayan 
denizlere delâlet eder. Rüyada çarşılar, pazarlar, dükkânlar görmek, fayda ve 
rızıklara, giyilecek elbiselere, hastalıklardan şifaya delâlet eder. 
 
Rüyada kitapçılar çarşısını görmek: Hidâyet ve tevbe, şer ve kötülükle mücahede ile 
tâbir olunur. Kuyumcular çarşısını görmek, ferahlık ve zinetlere, zevç ve evlâtlara ve 
menfaate delâlet eder. 
 
Yine rüyada, zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek; arzu ve şehvetlerin harekete 
gelmesine ve hastalıklardan afiyet bulmaya işarettir. 
 
Bir kimsenin rüyada eczacılar çarşısını görmesi, sevinç verici haberlere, zevceye ve 
evlatlara delalet eder. Kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, zevce, rütbe ve 
rızkın yenilenmesi ile tâbir olunur. 
 
Sarraflar çarşısını görmek, nesir ve şiir sebebiyle ilme, sözü düzeltmeye ve fakirlikten 
sonra zenginliğe delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada bakırcılar çarşısını görmesi, şer ve sıkıntılara, baş ağrısına, 
bekâr için evlenmeye, evlât ve hizmetçi sebebiyle ferahlık ve sevince işarettir. 
 
Rüyada silahçılar çarşısını görmek ise, münakaşaya ve düşmana zafer bulmaya 
delâlet eder. 
 
Yüncüler çarşısını görmek, fayda, rızık ve mirastan elde edilecek mala delâlet eder. 
Pamuk satanların olduğu yeri görmek ise, eldeki malın artmasına, rızka ve bâtıldan 
hakkın meydana gelmesine alâmettir. 
 
Rüyada balık pazarı görmek, rızka, helâlden olarak birbiri arkasınca meydana 
gelecek fayda, menfaat ve habere delâlet eder. 
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Bir kimsenin rüyada kasapçılar çarşısını görmesi, kendisinden kan dökülmesine 
yarayan bıçak ve satır gibi âletler bulunmasından ötürü cenk meydanına delâlet eder.  
 
Rüyada zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek, arzu ve şehvetlerin depreşmesine 
ve hastalıktan şifa bulmaya işarettir. 
 
Rüyada demirciler çarşısını görmek, şer, zahmet, sıkıntı ve düşmanlık ile tâbir olunur. 
Bazı kere de bu rüya rızık ve menfaa-ta delâlet eder. 
 
Bir adamın rüyada ipekçiler çarşısını görmesi, izzet, mal ve salih amele, iyi akıbete 
delâlet eder. Rüyada mumcular çarşısını görmek, günahkârlar için tevbeye, sapıklıkta 
bulunanlar için de hidâyete delâlet eder. 
 
Rüyada sandıkçılar çarşısını görmek, insan için hafıza ve anlayışa alâmettir. Aşçılar 
çarşısını görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve ihtiyaçların sona ermesine delâlet eder.  
 
Çadırcılar çarşısını görmek, yolculuğu ve ölüler için kefen satılın çarşıya delâlet eder. 
 
Nablusî (rh.a) demiştir ki: 
"- Bir kimse rüyada çarşı esnafının uykuda olduklarını yahut dükkân ve hanların 
kapanmış olduklarını veya örümceklerin dükkânlar, yahut satılan eşyalar üzerinde 
yuva yapmış olduklarını görse, o çarşıda alış verişin durmasına ve işlerin sarpa 
sardığına delâlet eder." 
 
Rüyada ekin biçici ve yün kırkıcıların çarşısını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılara 
işarettir. Halıcılar çarşısını görmek ise deniz yolculuğuna delâlet eder. Yine rüyada 
saraçlar çarşısını görmek, kara yolculuğu ile tâbir olunur. Rüyada meyveciler çarşısı 
ise, salih bir amele, ilim ve evlâda delâlet eder. 
 
Rüyada helvacılar çarşısını görmek, İslâm dinine, kumaşçılar çarşısını görmek, huzur 
ve sürura ve bol kazanca; mücevherat çarşısını görmek de Allahü Teâlâ'yı devamlı 
zikretmeye ve ilim tahsiline delâlet eder. 
 
Rüyada ve bir kimsenin çarşıya geldiğini ve her tarafın boş olduğunu ve hiç bir şeyin 
satılmadığını görmesi, ibadetin eksik ve noksanlığına, dini emirlerde gevşekliğe 
delâlet eder. 
 
* ÇATAL: Bir kimsenin rüyada çatal görmesi, rızka delâlet eder. Çatal kullanarak 
yemek yediğini görmek, sünnete uymadığından pek iyi değildir. 
 
* ÇAVDAR: Rüyada kuru çavdar görmek, kıtlığa, nebatı yeşil görmek, o yıl içinde 
çavdarın çok pahalı olacağına delâlet eder. Çavdar tanesi görmek, ticaret hayatında 
beklenmedik bir gelişmeye; temiz çavdar görmek, bolluğa ve berekete delâlet eder. 
Rüyada çavdar ekmeği yediğini görmek, sıhhat, afiyet ve iyi talih ile tâbir olunur. 
 
* ÇAVUŞ: Bir kimsenin rüyada çavuş görmesi; şeref, rütbe ve şöhretin fazla olmasına 
delâlet eder. Bazı kere de çavuş görmek, müezzin ile tâbir olunur. Eğer rüya gören 
ehil ise müezzin olur. 
 
* ÇAY: Bir kimsenin rüyada çay içtiğini görmesi, hayır ve iyiliğe işarettir. Çünkü çayda 
şifa vardır. Rüyada siyah çay yaprağı görmek, kedere; yeşil görmek, bir başkası 
tarafından sevilmeye alâmettir. Rüyada, evinde misafirlerine çay ikram ettiğini veya 
kendisine çay ikram edildiğini görmek, halk tarafından sevilip sayılmaya delâlet eder. 
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* ÇAY BARDAĞI: Rüyada dolu bir çay bardağı görmek, ilâhî bir takdise delâlet eder. 
Bardağı boş olarak görmek, acı ve kedere işarettir. Çay bardağını kaşıkla karıştırdığı 
halde, çayın şekersiz olduğunu görmek, yapılacak herhangi bir işde güçlük çı-
kacağına delâlet eder. Rüyada, içine limon sıkılmış bir çay içtiğini görmek, bir yerden 
gelecek yardıma ve himmete alâmettir. 
 
Bazı kere de rüyada çay içmek, zevk ve neşeye ve gönül sürûruna delâlet eder. 
 
* ÇAY İBRİĞİ: Rüyada içi boş çay ibriği görmek, tembelliğe, dolu görmek, zekâda 
parlaklığa delâlet eder. 
 
* ÇAY BAHÇESİ: Bir kimsenin rüyada bir çay bahçesinde çay içtiğini görmesi, keder 
ve üzüntüden halâs olmaya delâlet eder. Çünkü bahçeler gönül açıcı yerlerdir. 
 
* ÇAYDANLIK: Kişinin rüyada çaydanlık görmesi, gıybet ve dedi-koduya alâmettir. 
Çaydanlıktan çay doldurduğunu görmek, kötü bir söz işitmeğe işarettir. 
 
* ÇAY KUTUSU: Rüyada içi boş bir çay kutusu görmek, arkanızda çoluk çocuğunuza 
fazla bir miras kalmayacağına delâlet eder. Kutu dolu ise, bunun zıddı ile tâbir olunur. 
 
* ÇAYIRLIK-ÇİMENLİK: Bir kimsenin rüyada çayırlık bir yeri görmesi, hiç zahmet 
çekilmeden elde edilecek rızka işarettir. Bazı kere de bu rüya, zahmeti az olan 
zevceye veya manevî ilme, yahut devam edip duran sadakaya delâlet eder. 
 
Fakir bir adamın rüyada çayırlık veya otluk bir yerde ot topladığını görmesi, zengin 
olacağına alâmettir. Aynı rüyayı zengin görmüş olsa, onunda zenginliğinin 
ziyâdeleşeceğine delâlet eder. 
 
Yine rüyada çayırlık görmek, hazine ve pazar gibi kendisinden dünya malı elde edilen 
yerlere delâlet eder. Bazı kere de çayırlık görmek, İslâmiyet ile tâbir olunur. 
 
Rüyada bir çayırlıktan diğer bir çayırlığa geçtiğini görmek, dünyalık arzusu ile bir 
çarşıdan diğer bir çarşıya ve bir sanattan diğer bir sanata intikale delâlet eder. 
 
Yeşil çemenler üzerine yatıp şarkılar mırıldandığını görmek, hayatı ve yaşamayı çok 
sevmek ile tâbir olunur. 
 
* ÇAYLAK: Bir kimsenin rüyada çaylak veya o türden vahşi kuşlar görmesi, zalim 
idareci, insafsız hakim ve memur ile tâbir olunur. 
 
Rüyada bir çaylağı vurarak öldürdüğünü görmek, hilekâr ve insafsız bir adamı 
mahvetmeye delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada evinin damında veya bahçesindeki ağaçlardan birinin üzerinde 
çaylak tünediğini görmesi, devlet idarecileri tarafından gelecek menfaata delâlet eder. 
 
* ÇEHRE: Rüyada görülen yüz kızıllığı, izzet ve şeref ile tâbir olunur. Bir kimsenin 
rüyada yüzünün kızıl ve berrak olduğunu görmesi, dünyada şeref ve hayır ile 
yâdedilmeye, şan ve şöhrete alâmettir. Bazıları demişlerdir ki: Yüzde kızıllık ile 
beyazlık olursa, rüya sahibi izzet ve ferahlığa nail olur. 
 
Yine yüzde görülen kızıllık, hastanın iyileşmesine, yolcunun dönmesine, hürmet ve 
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izzete delâlet eder. 
 
Rüyada kadınların yüzüne sürdüğü gibi kendi yüzüne kırmızı bir şey sürdüğünü 
görmek, halk içinde utanılacak bir günah ile tâbir olunur. Hatta rüya sahibinin zina 
yapmasından korkulur. 
 
Yine bir kimse kendi vücudu ve yüzü kızarmış bir halde görse, üzüntü ve kederin 
uzun müddet devam edeceğine işarettir. 
 
* ÇEHİZ: Kişinin rüyada çehiz görmesi, yolculuk ile tâbir olunur. Çünkü yola giden 
azığını beraber götürür. Rüyasında çehiz sandığı görmek, askerlik çağındaki gencin 
askere gideceğine delâlet eder. Bu rüyayı memur görürse, bir başka yere tâyin edile-
ceğine işarettir. 
 
* ÇERÇEVE: Rüyada bir çerçeve görmek, faydalı ve asil bir kimse ile dost olmaya 
alâmettir. 
 
* ÇEKİÇ-TOKMAK: Rüyada görülen çekiç, emniyet mensubu ile tâbir olunur. Bir 
kimse, rüyada çekiç aldığını görse, bu rüya o zât için çokça fazilet elde edeceğine 
delâlet eder. Yine çekiç, rızık ve yardım ile de tâbir edilir. Çekiç görmek, bazı kere de 
muhtelif sözlere delâlet eder. 
 
Rüyada çekiçle çivi çaktığını görmek, sevinçli bir haber almaya işarettir. Çekici 
sattığını görmek, kayıba, çekiç almak kazanç ve sevince delâlet eder. 
 
* ÇEKİLİ ET: Bir kimsenin rüyada dövülmüş et görmesi, çalışıp çabalayarak bir şeyin 
neticesini istemeye işarettir. Bazı kere de bu rüya, bekâr için evlenmeye ve hâmile 
kadın için de erkek çocuğa delâlet eder. 
 
Yine bu rüya, ortaklar ile malın karıştırılmasına ve onların arasında kârlı ve faydalı bir 
neticenin alınmasına işarettir. 
 
* ÇEKİNMEKTEN MEN: Herhangi bir kimseyi rüyada çekinmekten men ettiğini 
görmek, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, akrabaları ziyaret etmeye ve onu 
işleyenin nefsini kötülüklerden korumasına alâmettir. 
 
* ÇEKİRDEK: Bir kimsenin rüyada hurma çekirdeği görmesi uzun bir ömre delâlet 
eder. Hurma çekirdekleri evin temeline ve güzel itikada da işarettir. Bazı kere de 
çekirdek görmek, uzaklaşmağa ve ayrılığa delâlet eder. 
 
* ÇEKİRGE: Bir kimsenin rüyada uçan çekirge görmesi, askere; pişmiş çekirge 
görmesi altın ve gümüş paraya, mal ve mülke delâlet eder. Bazı kere de rüyada 
görülen çekirge, Allah'ın askeri ile tâbir olunur. Çünkü çekirge Hazret-i Musa'nın 
mucizelerindendir. Bu sebeple rüyada bir yerde çekirgenin çıktığını veya ezâ ve 
cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, zâlim bir askere ve zararlı bir yağmura delâlet 
eder. 
 
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çekirge görmek şu veçhe ile tâbir olunur:  
 
a) Kavga, 
b) Yağmur, 
d) Az bir söz, 
c) Belâ. 
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Rüyada bir mahalde toplu halde çekirge görmek, Allah tarafından o yere inecek belâ 
ve azaba delâlet eder. Rüyada çekirgeyi tuttuğunu görmek mala işarettir. 
 
Yine rüyada bir mahalde çekirgeler olup hiç bir şeye zarar vermediklerini görmek, 
ferah ve sürür husulüne delâlet eder. 
 
Bazı kere de çekirge görmek, iyi bir evliliğe alâmettir ve kuvvetin artacağına delâlet 
sayılır. 
 
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada çekirge geldiğini görmek, Allahü Teâlâ'nın 
azabının geleceğine delildir. Rüyada bir yerde çekirge yediğini veya çekirgeden bir 
şey aldığını görmek, rüya sahibinin rızıklanacağı bir rızka delâlet eder. Çekirgenin bir 
çanak içerisine dökülmüş olduğunu görmek, altın ve gümüşe delâlet eder. Hiç bir 
şekilde zarar vermeyen ve her tarafta görülen çekirge, üzüntü ve kederin gitmesine 
ve insan için bahtiyarlığa delâlet eder... 
 
Bir kimsenin kara ve ekinde çekirge görmesi, güçlüğe ve işsizliğe işarettir. Zira 
çekirgenin nebatat üzerine gelmesi onları ifsad eder.. 
 
Rüyada çekirgeyi alıp bardak veya testi içerisine koyduğunu görmek, ele geçecek 
mala ve bu malın kadın yolunda harcanmasına alâmettir. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çekirge, düşmanın pusuya gizlenip büyük bir ordu ile 
mal gasbetmesine ve talana delâlet eder. 
 
Yine rüyada görülen ufak tefek çekirgeler insanların avamlarının kavgalarına işarettir. 
Bazı kere de çekirge görmek, büyük damlalı yağmura delâlet eder.  
 
* ÇEKMECE: Bekâr bir kimsenin rüyada çekmece görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. 
Aynı rüyayı kızın görmesi halinde, kendisini muhafaza edecek bir kocaya işarettir. 
Bazı kere de bu çekmeceyi koyup altına girmek, hile ve nifak alâmetidir. Rüyada çek-
mece satın aldığını görmek, iyi ve temiz bir kadınla evlenmeye delâlet eder. 
 
* ÇEKMEK: Bir insanın rüyada gücünün yettiği herhangi bir şeyi çekip götürmesi; 
güzel siyasetle çetin işlerini kolaylaştırmaya ve güç işlerin altından kalkmaya delâlet 
eder. Eğer rüyada çekilen şey şerre âletse, bu rüyada hayır yoktur. 
 
* ÇELİK BAŞLIK: Rüyada başında miğfer veya çelik başlık olduğunu görmek, 
elindeki malın bereketine, izzet, şan ve şerefe işarettir. 
 
* ÇELENK: Bir kimsenin rüyada çelenk görmesi, bayramlar ve kutlamalar ile tâbir 
olunur. Rüyada bir yere çelenk koyduğunu görmek, işindeki başarısından dolayı 
alacağı takdirnameye delâlet eder. Yine rüyada evinin önüne çiçeklerden yapılma bir 
çelenk konulduğunu görmek, bolluk ve berekete delâlet eder. 
 
* ÇENGEL: Bir kimsenin rüyada demir çengele bir şey astığını görmesi, muradının 
incisini elde etmeye işarettir. Yalnız çengel görmek ise, insanlara azab eden zalim bir 
adama delâlet eder. 
 
* ÇENGEL SAKIZI: İbn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: 
- Rüyada çengel sakızı çiğnediğini görmek, sonunda dedikodusu yapılacak bir mal ile 
tâbir olunur. Çengel sakızını çiğnemeden yuttuğunu görmek, malı sür'atle israf 
etmeye alâmettir. Yine rüyada çengel sakızını bir yere koyduğunu görmek, malın zayi 
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olacağına işarettir. 
 
* ÇENE: Rüyada çene görmek, devlet reisine ve nesli çok bir adama delâlet eder. 
Rüyada çenesinin uzadığını görmek, beyhude söz söylemeye, kuvvetten sonra 
zayıflığa delâlet eder. 
 
Rüyada çene görmek, bazı kere abdesti tam ve güzel almaya, bazı kere de evin 
direğine işarettir. 
 
Yine çene görmek, insanın maldan süslenip bezendiği şeye veya kendisine kuvvet ve 
yardımda bulunan ve haline uygun ana-babaya delâlet eder. Bazan de çoluk çocuğa 
ve hizmetçiye delâlet eder. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada kişinin gördüğü çene ve damak, karı kocaya, iki ortağa veya iki 
sevimli çocuğa alâmettir. 
 
* ÇENGİ (Köçek): Rüyada raks eden birini görmek, akıbetin kötü olacağına ve işlerin  
çetinliğine işarettir. Bazı kere de raks etmeyi görmek rahat bir hayata ve eldeki 
dünyalığın artmasına delâlet eder. 
 
* ÇERÇİ (Eczacı): Bir kimsenin rüyada çerçi görmesi, ilim ve irfan ile tâbir olunur. Bu 
rüya, o kişinin dinen kuvvet bulacağına alâmettir. 
 
* ÇEŞME: Çeşme, temizleyici ve hayat unsuru olduğundan, rüyada çeşme görmek, 
ele geçecek helâl mala delâlet eder. Rüyada bir çeşmede abdest aldığını görmek, 
hayır ve bereket ile tâbir olunur. 
 
Rüyada herhangi bir çeşmeden berrak ve billur gibi tatlı suların aktığını görmek, 
ömrün o nisbette güzel ve temiz geçeceğine, bolluk ve rafaha delâlet eder. 
 
* ÇEKRE (Göçebe çadırı): Bir kimsenin rüyada kıldan imal edilmiş çadır görmesi, 
şehidlerin kabirlerine ziyaret etmeye ve onlara duada bulunmaya delâlet eder. Bazı 
kere de bu rüya, Kabe'yi ziyarete işarettir.  
 
* ÇETE: Rüyada yol kesici bir çetenin eliyle soyulduğunu görmek, rüya sahibi için 
hazırlanmış bir pusu ve tuzak olduğuna alâmettir. 
 
* ÇIBAN: Rüyada vücudunda bulunan bir yaradan cerahat aktığını görmek, ele 
geçecek mala veya paraya delâlet eder. Yine çıban görmek, başkasının sözünü 
kendi sözü imiş gibi aktarmaya ve dedikoduya alâmettir. 
 
Bir çocuğun başında meydana gelen çıbanı görmek, temizliğe ve o çocuğun sünnet 
edileceğine delâlet eder. 
 
* ÇIKIN (Bohça): Rüyada çıkın görmek, mal ve nimete delâlet eder. Bir çıkın bulup 
açtığını ve içinden bir şeyler aldığını görmek, yeni bir mal satın almaya ve bir yerden 
gelecek menfaata alâmettir. 
 
* ÇIKMAZ SOKAK: Yollar insanı menzile ulaştırır. Bu sebeple yolun düzgün ve 
sağlam olması gerekir. Rüyada görülen çıkmaz sokak, sonu olmayan bir macera ile 
tâbir olunur. 
 
* ÇIKRIK: Bir kimsenin rüyada çıkrık görmesi, kız ile tâbir edilir. Hâmile bir kadının 
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rüyada çıkrık ile iplik yaptığını görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına delâlet eder. 
 
Yine rüyada çırçır denen bir çıkrık görmek, emre, nehye, ihtiyaçları gidermeye, salih 
ve temiz nesle, kârlı ve faydalı mala delâlet eder. Bekâr adamın rüyada bu çıkrığı 
görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. 
 
Rüyada çıkrık ile iplik büktüğünü gören erkek, üzüntü, keder ve gama uğrar. Kadının 
iplik eğirmesi, ferah ve sürür ile tâbir olunur. 
 
* ÇINAR: Rüyada çınar ağacı görmek, iri yarı, evlâdı çok, ahlâkı kötü, menfaatperest 
ve hayırsız bir adama delâlet eder. 
Denilmiştir ki: Rüyada görülen çınar ağacı, faydasız kötü bir kimsedir. Çınar ağacının 
dalının katlığı, o kişinin haseb ve nesebi, damarları da onun aslıdır. Bazı kere de, 
rüyada görülen çınar ağacı harbe, askere giden kinişe hakkında hayra ve halk 
hakkında da fakirlik ve yoksulluğa alâmettir. 
 
* ÇINGIRAK: Rüyada bir çıngırak sesi duymak, aslı astarı olmayan yalan haberlere 
delâlet eder. 
 
* ÇIRA: Bir kimsenin rüyada çıra yaktığını ve etrafı aydınlattığını görmesi, sevinçli bir 
haber almaya ve uzaktaki bir dostuna kavuşmaya delâlet eder. 
 
Rüyada eldeki çıranın söndüğünü görmek, hastalık, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. 
Çıra ile ateş yakmaya çalıştığını ve ateşi tutuşturduğunu görmek, gurbette olan birinin 
avdetine işarettir. 
 
* ÇIPLAK: Rüyada çıplak görmek, düşüncelerden kurtulma 
ğa işarettir. Müfsid bir adamın rüyada çıplak görmesi, gam ve gussa ile tâbir olunur. 
 
Bir kimsenin rüyada kendi elbisesini çıkararak çıplak hâle geldiğini görmesi, itibarının 
artacağına, iç yüzün selâmetine delâlet eder. 
 
* ÇIPLAKLIK: Rüyada görülen çıplaklık, iç yüzün selametine ve iyi haline işarettir. 
Bazı kere de insana pişmanlık verecek şeye delâlet eder. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada vücudu çıplak ve fakat avret yeri örtülü olduğunu görmek, af ve 
mağfirete mazhar olmaya, zafer bulmaya delâlet eder. 
 
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:  
"- Çıplaklık hususan bütün avret yeri açık olursa mihnet ve rüsvalıktır. Rüyada bir 
kadının avret yeri açık ve çıplak olduğunu görmesi, bütün insanlar içinde rüsvay ve 
rezil olmasına, mihnet ve kedere delâlet eder." 
 
Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu görmek, o kişi için rezil ve rüsvay olmaya 
alâmettir. 
 
Hasta bir adamın, rüyada sarı renkli bir elbiseden soyunduğunu görmesi, hastalıktan 
şifa bulmaya delâlet eder. Kırmızı ve siyah elbiseden soyunmak da böyle tâbir edilir. 
 
Kederli ve üzüntülü bir adamın, rüyada çıplak görülmesi, artık üzüntüden halâs 
olacağına işarettir. 
 
İbadet ve taat ehli olan kişilerin rüyada çıplak olarak görülmeleri, onların dindarlığına 
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ve çok hayır yapmalarına alâmettir. 
 
Bir kimsenin rüyada çıplak olduğunu, insanlardan da utandığını ve fakat kendisini 
örtecek bir şey aradığını ancak bulamadığını görmesi, zarar ve ziyana ve fakirliğe 
delâlet eder. 
 
Rüyada halkın kendisinin avret yerine baktıklarını görmek, vali veya devlet memuru 
için vazifeden azledilmeye delâlet eder. 
 
Ölmüş bir zatın rüyada çıplak ve avret mahalli örtülü olduğu halde görülmesi, o ölü 
zatın dünyadan sevapsız gittiğine fakat cennetin nimetleriyle nimetleneceğine delâlet 
eder. 
 
Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan 
sonra aydınlığa ve feraha kavuşmaya alâmettir. Eğer rüyayı gören kadın siyah ise, 
karanlık gece ile, beyaz ise mehtaplı bir gece ile tâbir olunur. 
 
Kirmanî demiştir ki: "Rüyada kendisini çıplak ve bir iş için soyunmuş görmek, eğer 
bu iş dine ait ise (gusl gibi) hayra ve ibadete vâsıl olmağa delâlet eder." 
Rüyada bir mescidde soyunduğunu görmek, günahlardan soyunmaya ve tevbeye 
delâlet eder. 
 
Yine bir kadının rüyada kendisini çıplak halde görmesi, iyiye alâmet değildir. Eğer evli 
ise boşanır veya bir başka musibete duçar olur. 
 
* ÇIRÇIR: Rüyada çırçır denen çıkrığı görmek, emre, nehye, ihtiyaçları gidermeye, 
salih nesle, kârlı ve faydalı mala, bekârlar için de evlenmeye delâlet eder. 
 
Yine rüyada çırçır çıkrığı görmek, hak ile bâtıl arasını ayıran, biri münafık, diğeri ise 
katı kalbli olan iki ortağa delâlet eder. 
 
* ÇİÇEK (Döllenme Tozu): Bir kimsenin rüyada çiçek döllenme tozu görmesi, rızka ve 
zevcesinin hâmile olduğuna işarettir. Hasta bir adamın bu rüyayı görmesi, onun şifa 
bulmasına delâlet eder. Bazı kere de çiçek tozu görmek, hasta adamın ölümü ile tâbir 
olunur. Yine bu rüya zindana düşmeye veya sermayenin yığılmasına işarettir. 
 
Rüyada hurma ağacının çiçeğini görmek, talihin açık olmasına delâlet eder. Rüyada 
bir, iki veya daha fazla çiçek tozu elde etiğini görmek, çocuk ile tâbir edilir. Çiçek 
tozundan yediğini görmemek, çocuğun malından yemeye delâlet eder. 
 
Çiçek tozu görme, rüya sahibi için elde edeceği iyi bir maldır. 
Rüyada çiçek görmek iyiliğe, başında çiçekten bir taç olduğunu görmek, düşüncelere 
duçar olmaya; çiçek mevsimi harici çiçek görmek üzüntü, hüzün, keder ve eleme 
delâlet eder. Renk renk açmış çiçekleri görmek, mal ve dünya nimetlerine ve rızka 
işarettir. 
 
Kişinin rüyada çiçek görmesi, lezzetli şeye ve hayra delâlet eder. Bekâr adamın 
rüyada başında çiçek olduğunu görmesi, onun evleneceğine işarettir. 
 
Rüyada renkleri değişik olan çiçekleri görmek: Dünya ve dünyanın içindekilere, taze 
ve hoş şeylere delâlet eder. Rüyada ağaç çiçeği görmek, insanı din ve dünya 
işlerinde irşad eden zahiri ve bâtınî nur ile tâbir olunur.  
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Rüyada güzel ve hoş kokulu bir çiçek görmek, ne renkte olursa olsun, hayır ve 
bereket ile tâbir edilir. Güzel ve fakat kokusuz çiçek görmek, hayatın selâmet içinde 
akıp gideceğine delâlet eder. 

* ÇİÇEK TOHUMU: Bir kimsenin rüyada çiçek yetiştirmek için çiçek tohumu aldığını
görmesi, ümit ettiği şeylerin gerçekleşeceğine alâmettir. Ektiği tohumların filizlendiğini 
görmek, murada ermeye delâlet eder. Yine rüyada bütün çiçek tohumlarını görmek 
veya yemek, sevinç ve sürura delâlet eder. 

* ÇIG: Bir kimsenin rüyada çiğ tanesi görmesi, büyük bir müjdeye delâlet eder.

* ÇİĞNEMEK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir şeyi dişleriyle çiğnediğini görmesi,
söz ve kelâm ile tâbir olunur. Rüyada sakız çiğnediğini görmek, neticesi olmayan 
uzun uzadıya söz söylemeye delâlet eder. Çünkü sakızı ne kadar çiğnesen bir netice 
almak ihtimali yoktur. 

Bazı kere de rüyada sakız çiğnediğini görmek, hakkında dedikodu ve hattâ 
münakaşa ve şikayet konusu yapılan bir mala delâlet eder. 

Nablusî demiştir ki: "Rüyada yenmeksizin ağızda çiğnenen her şey, çiğnendiği 
miktarca sözü tekrarlamaya delâlet eder. Rüyada şeker kamışı çiğnemek de böyle 
tâbir edilir. Ancak tekrarladığı sözde bir tatlılık ve zevk vardır." 

* ÇİFTÇİ: Rüyada çiftçi olup ekin ektiğini görmek, rızka, helâlinden kazanmaya ve
menfaata delâlet eder. Yine bir tarlayı sabanla sürdüğünü görmek, bazı işlerden 
kazanç elde etmeye işarettir. 

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada çiftçi görmek, beş vech ile tâbir olunur: 

a) Helâl rızık,
b) Hayır ve menfaat,
c) Hastalık,
d) Büyüklük,
e) Helâl kazanç.

Bekâr birinin rüyada çiftlik görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Aynı rüyayı evli adamın 
görmesi, doğacak çocuğa işarettir. 

Rüyada bir çiftlikte ve harman yerinde olduğunu görmek, çocuklarının mürüvvetini 
göreceğine alâmetir. Çiftlikte bir ata bindiğini görmek, arzu ve emelinin yerine 
geleceğine delâlet eder. 

Rüyada çiftlik evinde ürünlerini çuvallarla ambarlara taşıdığını görmek, tüccar için 
kazanca, memur ve işçi için de maaşlara yapılacak zama delâlet eder. 

* ÇİMDİKLEMEK: Bir adamın rüyada bir başka adamı çimdiklediğini görmesi,
çimdiklediği adamın malına göz dikmek ile tâbir olunur. Çimdiklediğinde parmakları 
arasında kalan et miktarınca eline mal geçer. 

Rüyada birisinin budunu çimdiklediğini görmek, çimdiklediği kişinin hanımına hainlik 
etmeye işarettir. Rüyada adamın karnını çimdiklediğini görmek, o zatın gizli olan 
malına göz dikmekle tâbir olunur. 
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Yine rüyada bir adamın uyluğunu çimdiklemek, o kavim ve kabilenin malına göz 
dikmeye işarettir. Elini çimdiklediğini görmek ise, erkek kardeşinin malına göz dikmek 
ile tâbir edilir. 

Bir kişiyi rüyada zehirli bir hayvanın ısırdığını görmek, o zatın kötü bir söz işitmesine 
delâlet eder. 

Rüyada yılan ve akrep gibi zehirli bir hayvanın ısırdığını görmek, ısırılan kimsenin 
haram olarak kazandığı mala delâlet eder. 

* ÇİLİNGİR: Bir kimsenin rüyada çilingir görmesi, aracı bir adam ile tâbir olunur.

Bekâr birinin rüyada çilingir tarafından kapısına kilit takıldığını görmesi, yakında 
evleneceğine delâlet eder. 

Bazı kere de çilingir görmek, münafıkları reddetmeye, çetin ve müşkil işleri 
kolaylaştırmaya delâlet eder. 

Yine rüyada çilingir görmek, rüya sahibinin ağzının sıkılığı ve sır saklayıcı olduğuna 
alâmettir. Rüyada kilit takımı görmek, evliliğe adım atmaya; dükkân kapısına kilit 
takmak ise, o dükkânda kötü şeylerin satılacağına delâlet eder. 

* ÇİLEK: Rüyada çilek görmek veya yemek, kârlı bir işe ve ipekli elbiselerin
çokluğuna delâlet eder. 

* ÇİLE: Rüyada çile görmek, rüya sahibinin işinde noksanlık olacağına alâmettir. İplik
çilesi görmek, karışık işlerin bir düzene gireceğine işarettir. 

* ÇİMENLİK: Bir kimsenin rüyada çayırlı ve çimenli ve sulu yerleri görmesi: Din ve
İslâm ile tâbir olunur. 

Bir ölünün rüyada yeşillik, çimenlik ve çiçekli bir bahçede görülmesi; onun cennet 
ehlinden olduğuna delâlet eder. Yine rüyada yeşillik, çimenlik ve suyu bol yerleri 
görmek, dünya ve dünyanın ziynetine, mal ve çeyizi çok olan zevceye işarettir. 

Bazı kere de dünyada yeşillikler, çimenlikler ve çiçekler görmek: Nebiyy-i Zîşan 
efendimizin mübarek kabrine, zikir halkasına, hayırlı topluluğa, Allahu Teâlâ'ya ibadet 
edilen faziletli bir yere delâlet eder. 

Yine rüyada çiçekli ve çimenli yerleri görmek, Kur'ân-ı Ke-rim'e, ilim ve hikmete ve 
cennete delâlet eder. 

Rüyada çimenli, çiçekli ve sulu yerden çıkıp kirli ve tozlu yere geçtiğini görmek, 
sünnetten yüz çevirmeye, bid'at ehli olmaya, veya ibadeti bırakıp günah işlemeye 
delâlet eder. 

Rüyada bir bahçe içinde olduğunu ve onun meyvelerinden yediğini görmek, eğer hac 
mevsimi ise, rüya sahibi için hacca delâlet eder. Böyle bir rüyayı kâfir görmüş olsa, 
onun da müslüman olacağına işarettir. 

Bir bahçede ağaçlardan meyve yediğini ve ezan sesi işittiğini, günahkâr bir kimsenin 
görmesi, günahına tevbe edeceğine alâmettir. Yine bu rüya, cuma namazı kılmaya ve 
cenaze namazında hazır bulunmaya da delâlet eder. 
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* ÇİSENTİ: Kişinin rüyada damla veya serpinti görmesi: Yağmura, toprağın 
ıslanmasına, işlerin düzelmesine, üzüntü, keder ve sıkıntının gitmesine delâlet eder. 
 
* ÇİLLİ İNSAN: Bir kimsenin rüyada çilli bir adam görmesi, içteki üzüntü ve kederin 
atılmasına ve sevimli bir arkadaşa delâlet eder. 
 
* ÇİTLENBİK: Kişinin rüyada çitlenbik ağacına çıktığını görmesi, hayır ve iyiliğe 
nâiliyete delâlet eder. Bazan da bu ağacı görmek, yolculuk ile tâbir olunur. 
 
Rüyada bu ağacın olmamış meyvesini görmek, garip ve şiddetli bir adam tarafından 
gelecek menfaata delâlet eder.  
 
* ÇİNİ: Rüyada yeşil bir çini görmek, hayırlı kazanca ve menfaata delâlet eder. 
Üzerinde çiçek resimleri bulunan bir çini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmağa 
işarettir. 
 
* ÇİRKİN: Rüyada çirkin birini görmek, pek iyiye alâmet değildir ve işlerin kördüğüm 
olacağına delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada kendi yüzünü çirkin olarak görmesi, ıyı kalbli ve yumuşak huylu 
olduğunun alâmetidir. 
 
* ÇİNGENE: Bir kimsenin rüyada çingene görmesi, havailiğe delâlet eder. 
 
* ÇİMENZAR: Bir kimsenin rüyada çimenzâr, yani çiçekli çemenli bir yer görmesi, 
dünyalığa, dünya nimetlerine, ilim ve hikmete delâlet eder. Çimen ve çiçek görmek, 
içi ilim dolu kitaba da işarettir. 
 
*ÇİVİ: Kirmanî demiştir ki: Rüyada çivi görmek, din ve dünya şereflerinden sabır ve 
sebata delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada çivi görmesi, ordu, asker, yardımcı ve sayısı belli paralara delâlet 
eder. Rüyada çivi görmek, emir ve melik ile de tâbir olunur. Yine çivi görmek, halkın 
işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama işarettir. Çivi rüyası, bekârlar için 
evlenmeye de delâlet eder. 
 
Bekâr bir adamın rüyada bir yere çivi çaktığını görmesi, yakında evleneceğine 
alâmettir. Çok çok çiviyi bir arada görmek, kuvvet ve menfaata delâlet eder. Yine çivi 
rüyası, öfke ve kızgınlığı gidermek ile de tâbir olunur. Bazı kere de çivi görmek, 
fesatçı bir cemaatla sohbet eden insanlara delâlet eder. 
 
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada çivi görmek dört vech ile tâbir olunur: 
a) Kardeş, 
b) Evlât, 
c) Sâdık dost, 
d) Evlenmek. 
* CİVİT: Bir kimsenin rüyada çivit görmesi veya çivit ile bir şeyi boyaması, üzüntü, 
keder ve gama delâlet eder. Rüyada çivit yediğini görmek, hastalık ve âfete delâlet 
eder. 
 
* ÇİZME: Rüyada çizme giydiğini görmek, yolculuğa veya yüksek bir rütbeye delâlet 
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eder. Bekârlar için çizme rüyası, evlenmek ile tâbir olunur. 
 
Nablusî demiştir ki: "Rüyada görülen çizme, hanıma veya ineğe yahut yolculuğa ya 
da rütbeye delâlet eder." 
 
* ÇİZMEK: Rüyada bıçak ve benzeri kesici aletle kulaklarını çizdiğini görmek, üç 
vech ile tâbir olunur: 
 
a) Zaaf, 
b) Mal ve menfaat, 
c) Ferah. 
 
Yine rüyada vücudundan bir yeri ustura ile çizdirip, çizilen yerden kan çıkmadığını 
görmek, arzu etmediği bir şeyin olacağına alâmettir. 
 
* ÇOBAN: Bir kimsenin rüyada çobanlık ettiğini görmesi, mal ve helâl rızka delâlet 
eder. Yine çoban görmek, öğretmene, memura ve hâkime de delâlet eder. Hadîs-i 
şerifde "Hepiniz ço bansınız, hepiniz güttüğünden mes'uldür." buyurulmuştur. Bu 
se beple çoban görmek, idareciler ile de tâbir olunur. 
 
Yine rüyada çoban görmek, şanın yüceliğine, insaf ve adaletle hükmetmeye işarettir. 
Rüyada sanki bir arap gibi koyun güttüğünü, halbuki güdeceği yeri bilmediğini 
görmek, mânâsını güzel bilmediği halde Kur'ân-ı Kerîm okumaya delâlet eder 
 
* ÇOBAN YILDIZI: Bir kimsenin rüyada çoban yıldızı görmesi, güzel ve temiz bir 
kadına delâlet eder. Bazı kere de çoban yıldızı, itham edilmeye, oyuna, gülmeye, 
güzel elbiseye işarettir. 
 
Danyal (a.s) demiştir ki: 
"- Rüyada koyun çobanlığı ettiğini gören hayır ve menfaate nail olur. Beygir çobanlığı 
ettiğini görmek, izzet ve rif’ate, merkeb çobanlığı şeref ve ikbale; öküz çobanlığı 
senenin feyiz ve bereketine, deve çobanlığı etmek de din ve takvada salâha ve 
hacca delâlet eder." 
 
* ÇOBAN DEĞNEĞİ: Rüyada çoban değneği görmek, kötülemeye ve her şeyi başa 
kakmaya işarettir. Eğer anlatılan değnek elde tutulan kamçı veya bostan ve sair 
şeyler olursa, o takdirde birisini zelîl ve perişan etmeye delâlet eder. Bazı kere de 
değnek görmek, yükselmeye, mala, hayır ve şerre yardımcı olmaya alâmettir. 
 
* ÇOCUK DÜŞÜRMEK: Bir kimsenin rüyada çocuk düşürdüğünü görmesi, murad 
eylediği şeyde muvaffak olamayacağına delâlet eder. Rüyada bir kadının çocuk 
düşürmesi de iyiye alâmet değildir. Bir tabire göre malını zayi eder. Bazı kere de 
kadının rüyada çocuk düşürdüğünü görmesi, üzüntü ve meşakketten halâs olmaya 
delâlet eder. 
 
* ÇOCUĞUN GÖBEĞİ: Rüyada yeni doğmuş bir çocuğun kesilmiş göbeğini görmek, 
nikâh ile tâbir olunur. Rüyada kesilmiş çocuk göbeğini bir kadına emanet olarak 
bıraktığını gören kimse, o kadını almak ister. 
 
* ÇOCUĞU KAYBETMEK: Bir kimsenin rüyada çocuğunu kaybetmiş bir kadın 
görmesi, ferahlığa, sevince ve yüceliğe delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, evlâd ve 
annenin kaybolması ile tâbir olunur. Rüyada çocuğun başında çıkan bir çıbanı 
görmek, temizlik ve paklığa alâmettir. 



 
* ÇOCUK: Rüyada yeni doğmuş bir çocuk görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. 
Çocuğu kucağına alıp sevdiğini görmek, hayır ve menfaate işarettir. Kız çocuğu 
görmek, üzüntü ve kederden ve sıkıntıdan halâs olmaya alâmettir. Yine rüyada bir 
bebeğin süt emdiğini görmek, evdeki rızık ve bereketin bolluğuna delâlet eder. 
 
* ÇOCUK ARABASI: Bir kimsenin rüyada çocuk arabası görmesi, sefer ile tâbir 
olunur. Rüyada çocuk arabası içinde bir çocuk olduğu halde arabayı sürdüğünü 
görmek, uzaktan gelecek bir yolcuya veya habere delâlet eder. 
 
* ÇOLAKLIK: Kişinin rüyada iki elinin çolak olduğunu görmesi, büyük bir günah ile 
tâbir olunur. Sağ elin çolak olduğunu görmek de böyledir. Rüyada parmaklarının 
kuruduğunu görmek keder ve mahzunluğa delâlet eder. 
 
Demişlerdir ki: Rüyada sol elinin çolak olduğunu görmek, kız veya erkek kardeşin 
öleceğine delâlet eder. Rüyada ellerdeki parmaklardan herhangi birisinin kuruduğunu 
görmek, musibet ve felâkete işarettir.  
 
* ÇOĞALMAK: Rüyada bir şeyin birikip çoğaldığını görmek, açgözlülük ve 
menfaatperestlik ile tâbir olunur. Rüyada saçlarını çoğaltıp bir yere toplamak, malın 
ve kazancın artacağına delâlet eder. Saçlarını açmak ve dağıtmak, bunun zıddı.  
 
Rüyada bütün azalarının bir arada toplandığını görmek, şan ve şöhrete işarettir. 
 
* ÇORAP: Bir kimsenin rüyada giyilmemiş çorap görmesi, mal ve vakar ile tâbir 
olunur. Yeni bir çorap giydiğini görmek, malın muhafazasına alâmettir. Bazı kere de 
çorap görmek, malın zekâtını vermek ve malı muhafaza etmek ile tâbir olunur. Çorap 
kadın ve hizmetçiye de delâlet eder. 
 
Rüyada yeni ve kokulu bir çorap giydiğini görmek, herkes tarafından medhü sena 
edilmeye alâmettir. Yine rüyada eski, kirli ve berbat kokulu bir çorap giydiğini görmek, 
herkes tarafından kötü isimle anılmaya ve kınanmaya işarettir. 
 
* ÇORBA: Rüyada bir kap içinde çorba olduğunu görmek, hayır ve berekete delâlet 
eder. Çorbayı içmek, rızık ve menfaate işarettir. Rüyada çorbayı içerken üzerine 
döktüğünü görmek, işlerin dağılacağına ve üzüntülerin geleceğine delâlet eder. 
 
* ÇÖĞEN OTU: Rüyada ellerini çöğen otu ile yıkadığını görmek, arzu ve talep edilen 
şeyden ümit kesmeye işarettir. 
 
* ÇÖMLEK: Kişinin rüyada çömlek görmesi, malını komşulardan ve insanlardan 
gizlemeyen adama delâlet eder. Rüyada görülen çömlek bakırdan ise fakir bir kadın 
ile tâbir olunur. Çömlek görmek, bazı kere de sefere ve hayvana delâlet eder. 
 
Çömlek görmek, bazan doğum ve düşüğü çabuk yapan kadına, hizmetçiye ve 
hayvana işarettir. Görülen çömlek taştan olursa, beyaz bir hizmetçiye delâlet eder. 
 
* ÇÖMLEKÇİ: Bir kimsenin rüyada çömlekçiyi görmesi, hizmetçi, uşak ve hayvan 
satıcısı ile tâbir olunur. Bazı kere de tahsildara delâlet eder. 
 
Yine rüyada çömlekçi görmek, mevkinin artacağına, kıymetinin herkesçe bilineceğine 
işarettir. Rüyada çömlek, tabak gibi eşyayı yapan ustayı görmek, dindar ve sâliha bir 
kadınla evliliğe delâlet eder. 
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* ÇÖL (Sahra): Rüyada çöl görmek, yalnızlığa ve kimsesizliğe delâlet eder. Ucu 
bucağı görülmeyen bir sahrada tek başına kaldığını görmek, aileden uzaklaşıp 
tenhalarda yaşamaya delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada bir çölde sevdiği arkadaşlarıyle bulunduğunu görmesi, dost ve 
ahbaplar tarafından sevilmeye işarettir. 
 
Çölde gürül gürül akan bir suya rastlayıp ondan içtiğini ve serinlediğini görmek, 
üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder. 
 
* ÇÖP: Bir kimsenin rüyada çöp görmesi, mala ve menfaate delâlet eder. Çünkü 
çöpler oradan buradan alınıp bir yerde toplanır ve bir varlık meydana gelir. 
 
* ÇÖPÇÜ: Fakir bir adamın rüyada çöpçüyü görmesi hayır ile tâbir edilir. Zengin için 
bu rüya iyi değildir. Bazı kere de rüyada çöpçüyü görmek, zevcenin hamileliğine veya 
zenginliğine veya renkleri çeşitli sermayenin gelmesine alâmettir.  
 
* ÇÖPLÜK: Rüyada çöplük görmek, dünya malı ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada 
çöplükte olduğunu veya çöplüğü satın aldığını, yahut miras olarak eline geçtiğini 
görmesi, mirasa, zenginliğe, hastalıktan şifa bulmaya; bekâr için evlenmeye delâlet 
eder. Bazı kere de çöplük görmek, devlet reisi için hazineye, hâkim için emin bir 
şahsın evine delâlet eder. 
 
Bir valinin veya yüksek derecede bir devlet memurunun çöplük üzerinde çıplak 
olduğunu görmesi, vazifeden azledileceğine işarettir. Aynı rüyayı hasta görürse 
ölümün yakın olduğuna delâlet eder. 
 
* ÇÖREK: Rüyada çörek görmek, nimet ve menfaat ile tâbir olunur. Yağ ve yumurta 
ile mamul ise daha da güzel ve hayırlıdır. Çünkü yumurta olursa kolaylıkla elde edilen 
nimete, kuru ve katı olursa, meşakketle kazanılan menfaate işarettir. 
 
Denilmiştir ki: Rüyada tek çörek görmek bir evlada delâlet eder. Çöreği parçaladığını 
görmek, bir cemaatın arasını açmaya ve bozmaya alâmettir. 
 
Rüyada börek yediğini görmek, çeşitli yerlerden gelecek hayır ve menfaate delâlet 
eder. 
 
* ÇÖREK OTU: Bir kimsenin rüyada çörek otu görmesi, sıhhat ve afiyete delâlet 
eder. Çörek otu yediğini görmek ise, eldeki maldan bir kısmının gideceğine işarettir.  
 
Rüyada bir kimseden çörek otu almak veya ona vermek, o kişi ile arada meydana 
gelecek düşmanlığa delâlet eder. 
 
* ÇUKUR: Rüyada bir kimsenin derin bir çukur içinde yol aldığını görmesi, güçlük ve 
keder ile tâbir olunur. Yine rüyada derin bir çukur kazdığını görmek, tahkir edilerek 
kuvvetten düşmeye işarettir. 
 
Rüyada birini oraya düşürmek maksadiyle olmayarak bir çukur kazdığını görmek, 
evlenmek ile tâbir edilir. Kişinin rüyada bir su yolunda gittiğini görmesi, rızık peşinde 
koşmaya delâlet eder. 
 
* ÇULHA: Rüyada çulha görmek sefer ile tâbir edilir. Çulha görmek, Allah yolunda 
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mücahede eden askere de delâlet eder. Bazı kere de çulha görmek, duvar yapan 
ustaya işarettir. Çulha, işlerin kolaylığına, elbiselere, yolculuğa ve tereddüde delâlet 
eder. 
 
Demişlerdir ki: Rüyada çulha görmek, dünyada seyahat ve seferle geçinen bir 
kimseye delâlet eder. 
 
Bekâr bir kızın rüyada dokuyucu kadını görmesi, akrabası olmayan bir erkekle 
evlenmeye alâmettir. 
 
Rüyada çulhayı görmek, işlerin düzgün ve kolaylığına, yeni elbiselere ve yolculuğa 
delâlet eder. Bazı kere de çulhayı görmek, hastanın ölümü ve kabre girmesine 
işarettir. 
 
* ÇUVAL: Bir kimsenin rüyada çuval görmesi, sefere, gizli olan şeyi muhafazaya, 
zevceye ve evdeki hizmetçiye delâlet eder. Rüyada görülen çuval, gizli olan şeyin 
bekçisidir. Çuvaldan bir şey çıktığını görmek, hainlik ile tâbir olunur. 
 
Rüyada çuvalı boş olarak görmek, fakirlik, dolu olarak görmek de zenginliğe 
alâmettir. 
 
* ÇUVALCI: Rüyada çuvalcıyı görmek, hemen herkesin bildiği ve tanıdığı bir adam 
ile tâbir olunur. Yine rüyada çuvalcıyı görenin ilim ehli olacağı söylenmiştir. Rüyada 
kendisinin çuval diktiğini görmek, emin, sağlam ve metanetli olmaya delâlet eder. 
 
Rüyada görülen çuvalcı, halkın şerlilerine de işarettir. Bir kimse rüyada elinde 
çuvaldız olduğunu görse, bu rüya, eğer evli ise hanımının hamile olmasına ve 
doğacak çocuğun kız olacağına delâlet eder. Eğer zevcesi hamile değilse, rüya 
yolculuğa işarettir.  
 
Rüyada iğne yediğini ve yuttuğunu görmek, meydana gelecek zarar ve ziyana delâlet 
edr. 
 
* ÇUVALDIZ: Bir kimsenin rüyada çuvaldız görmesi, hanıma alâmettir. Çünkü iplik 
çuvaldızın içine girer. Rüyada kendi elinde çuvaldız olduğunu görmek, hanımının 
hamileliğine delâlet eder. 
 
Yine rüyada çuvaldız görmek, halkın işlerini düzelten ve insanlar arasında sevgi 
bağlarını geliştiren bir adama delâlet eder. 
 
* ÇÜRÜK: Rüyada çürük bir şeyi görmekte hayır ümid edilmez. Çarşıdan alınan bir 
meyvenin veya yiyeceğin eve geldiğinde çürük olduklarını görmek, rüya sahibinin 
eşinin ihanetine delâlet eder. 
 
Bir kimsenin rüyada çürük yumurta görmesi, çocuklarından veya çalıştırdığı kişilerden 
hayır görmeyeceğine alâmettir. Yine rüyada bir yerinin çürüdüğünü görmek, ev 
halkından birisinin ihaneti ile tâbir olunur. 
 
Bazı kere de çürük görmek, ümitsizliğe, üzüntü ve kedere delâlet eder. 
 

*** 
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