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Uykunun leyi i ve Genel Özellikleri 
 
 Uyku çal malar n n geçmi i oldukça eski 
y llara dayanmaktad r. Henüz beynin biyoelektriksel 
faaliyetlerinin kaydedilmedi i y llarda bile, insan 
uykusuyla ilgili gözlemlere dayal  bilgiler vard . 
Geçmi  dönemlerde uyku, insanlar n dinlendikleri, 
günün yorgunlu unu silmek üzere geçirdikleri bir 
zaman dilimi olarak kabul edilirdi. Günümüzde ise 
uykunun, kendi içinde bir bütünlük olu turacak 
ekilde organize bir durum oldu u kabul 

edilmektedir. Uykunun, sinir sisteminin aktif kat l m  
ile ortaya ç kan, belirli bir amaca hizmet eden bir dönem 
oldu u kabul edilmektedir (1, 2).  
 Uyku, insan ömrünün yakla k üçte birini 
olu turmakta ve farkl  5 dönemden olu maktad r. Bu 
dönemlerden biri REM -H zl  Göz Hareketleri- (Rapid 
Eye Movement), di erleri ise Non-REM (NREM) 
olarak adland r lmaktad r. Bu dönemleri içine alacak 
ekilde bir tan m yap lacak olursa; uykunun, 

uyan kl kla be  uyku dönemi aras ndaki periyodik 
geçi ler oldu u söylenebilir. Genç eri kin insan n her 
bir uyku döneminde geçirdi i zaman yakla k olarak 
öyle da lmaktad r: 1. dönem % 5 - 10, 2. dönem % 

45 - 60, 3. ve 4. dönem % 20 - 25, REM dönemi % 20 - 
30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uykunun ba lamas , e  zamanl  olarak 
meydana gelen bir dizi faaliyet sonucu olmaktad r. 
Retiküler Aktivasyon Sistemi (RAS) ile çevresel sinir 
sistemi aras ndaki pozitif geribildirim döngüsünün 
engellenmesi (ketlenmesi), uyku merkezlerinin 
engelleyici etkileri ve uykuyu olu turan kimyasal 
ajanlar n (nörotransmiterlerin) birikmesi 
uyan kl ktan uykuya geçi e yol açmaktad r. Ayr ca, 
uykuya geçerken vücut s s  ve kortizol düzeyi 
dü mekte, melatonin salg s  artmaktad r. Organizma,  
“sirkadien ritm”e uygun olarak uykuya giri e 
haz rlanmakta, sinir sisteminde korteks alt   
 
 
 
* Bu çal ma yazar n “Irak, M. (1998). Uyku ve bilgi i leme 
süreçleri. Türk Psikoloji Yaz lar , 1 (1), 13-20.” yaz s ndan 
derlenmi tir. 

 
bölgelerde, locus coeruleus’da (LC) engellenme 
ba lamakta, giderek dorsal raphe çekirdeklerinde 
(DR) faaliyetin artt  dikkati çekmektedir. Bunun 
sonucu, e zamanl  olarak derin uyku ortaya 
ç kmakta, uyku derinle tikçe sinir sistemindeki 
engellenme derinle mektedir. Engellenme sürdükçe 
korteks alt  bölgelerde kolinerjik sistem faaliyet 
göstermeye ba lamakta ve kolinerjik faaliyet belirli 
bir noktaya ula t nda ise, REM dönemi ortaya 
ç kmaktad r. Genellikle k sa bir uyan kl k 
döneminden sonra insanlar 1., 2. , 3. ve 4. uyku 
dönemine girmektedir. Uykunun ba lamas ndan 
yakla k 90 dakika sonra da ilk REM dönemi ortaya 
ç kmaktad r. Daha sonra da yakla k 90 dakika 
aral klarla bir gecede, 3 ile 5 REM döneminden 
geçilmektedir. Genel olarak uykunun ilk üçte birlik 
bölümünde derin uyku, son üçte birlik bölümünde 
de REM uykusu daha fazla yer almaktad r (2, 4). 

Seçici olarak yava  dalga uykusu ya da REM 
ortadan kald r ld nda, bir sonraki gecede insanlar n 
neredeyse bir önceki gecenin eksikli ini 
tamamlarcas na yo un REM ya da yava  dalga 
uykusu uyuduklar  dikkati çekmektedir. Buna 
“rebound fenomeni” ad  verilmektedir. Di er bir 
deyi le, bir anlamda organizma uyku aç n  
kapatmaya çal maktad r. Sadece REM ve yava  
dalga uykusunda rebound fenomeninin olmas , bu 
dönemlerin öneminin göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Fizyolojik de i melerin daha çok yava  
dalga ve REM döneminde çal lm  olmas n n yan  
s ra uykunun di er dönemlerinin yoksunlu unda 
rebound fenomeni olmamas  da bu dü ünceyi 
desteklemektedir. nsanlar n uyku süresini 
k saltt klar  dönemlerdeki çal malarda öncelikle 
uykunun 1., 2. ve 3. dönemlerinin sürelerinin 
azald , yava  dalga ve REM uyku süresinin 
olabildi ince korundu u dikkati çekmektedir (2, 5). 
 Yeterince uyunmad nda fiziksel ve bili sel 
çökkünlük olu tu u bilinmektedir. Hayvan 
deneylerinde de toplam uyku yoksunlu unda 
(deprivasyon) 6 - 7 haftadan sonra nedeni 
aç klanamayan ölümler ortaya ç kmaktad r. 
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Ev r e  4
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ekil 1: Uyku evrelerinin EEG görüntüsü (3) 

Salvador Dali, “Sleep”  



P i V O L K A, Y l: 4  Say : 16, Sayfa: 4 

Yoksunluk sürecinde, önce adrenerjik sistemde 
aktivasyon ba lamakta, psikomotor alanda 
uyar lm l k olu maktad r. Bu dönemde yeterince 
besin al nmas na kar n kilo kayb  olmakta, sistemin 
dengesi bozulmakta ve hayvan ölmektedir. Deney 
s ras nda uyku yoksunlu u sona erdirildi inde 
hayvan h zla normale dönmektedir. Gözlemler; 
uykunun, salt dinlenmek için var olmad , bu s rada 
bir dizi düzenlemenin yap ld , k sacas  uykunun 
aktif süreçlerle dolu bir dönem oldu u dü üncesini 
peki tirmektedir (6, 7). 

REM uykusu oldukça farkl  bir dönem olarak 
dikkati çekmektedir. REM döneminde solunum ve 
göz kaslar  d ndaki iskelet kaslar nda tonus kayb  
(atoni) olmaktad r. REM s ras nda bili sel ve 
fizyolojik faaliyetlerdeki art  dikkati çekmektedir. 
Rüyalar n % 80'inin REM s ras nda görüldü ü 
bilinmektedir. REM s ras nda beyindeki kan ak m  
çal malar , kan ak m n n ve oksijen kullan m n n 
uyan kl a benzer tarzda art lar gösterdi ine i aret 
etmektedir (5, 8).  

REM’de elektroensefelogram (EEG) ani 
olarak de i ir ve uyan kl n ilk dönemindeki 
özelli i gösterir. Dolay s yla uykunun bu evresinde 
beyin faaliyeti yüksektir. Yukar da da de inildi i 
gibi REM genelde rüyalarla birliktedir ve rüya da bir 
zihinsel bir faaliyettir. Yava  dalga uykusuna 
“rüyas z uyku” denilmesine ra men, rüyalar yava  
dalga uykusunda da görülür. Ancak yava  dalga 
uykusundaki rüyalar ile, REM’de görülen rüyalar 
aras nda fark vard r. REM’deki rüyalar uyku sonras  
dönemde hat rlan rken, yava  dalga uykusundaki 
rüyalar n hat rlanmas  çok daha zordur. Ba ka bir 
ifadeyle, yava  dalga uykusundaki rüyalar n kal c  
bir bellek kayd  yoktur ya da çok azd r. Di er bir 
deyi le, yava  dalga uykusunda görülen rüyalar, 
uyku sonras  dönemde hat rlanabilecek kadar 
herhangi bir bellek sistemine yerle ememektedir (9).  
 Alg lama, bellek, bilgi i leme, ö renme 
süreçleri bir bütün içinde ele al nd nda, REM-rüya-
bili sel i lev ili kisi anla labilecektir. An larla 
yak ndan ili kili olan bu i leyi , uyan kl ktaki 
dü ünme i levleriyle benzerlik göstermektedir. 
Uyan kl kta oldu u gibi REM’de de beynin faal 
oldu unu gösteren çal malar bulunmaktad r.  
 
Uyku - Bilgi leme Süreçleri li kisi 
 
 Organizmaya gelen bir uyar c n n duyum 
(sensation) sürecinden geçmesinden sonra, o 
uyar c ya ili kin bili sel düzeydeki de erlendirmeler 
genel olarak bilgi i leme süreçleri (information 
processing) ad  alt nda toplanmaktad r. Bilgi i leme 
süreçlerini, her bir sistemin kendi içindeki a amalar  
ve i leyi leri farkl l klar göstermekle beraber, duyum, 
dikkat (attention) ve bellek (memory) sistemleri 
olu turmaktad r. 
 nsanda ve memeli hayvanlarda, uyan kl  
takip eden REM periyotlar  öncesinde ve sonras nda 
sunulan ö renme görevlerinin gerçekle mesi 

bak m ndan, çok az fark oldu u görülmü tür. Bu tür 
deneylerde ilk göze çarpan sonuçlar, uyan kl k ve 
REM aras nda, bilgi i leme süreçleri aç s ndan 
benzerlik bulunmas d r. REM ve ö renme aras nda 
kurulmaya çal lan ilk ba lant lardan biri, her iki 
durumda da “hücre düzeyinde” protein 
sentezlenmesindeki art t r. Uyan kl kta bir görevin 
ö renilmesi s ras nda (örne in problem çözme) ve 
REM uykusu s ras nda protein sentezlenmesi 
engellendi inde bu i leyi ler bozulmaktad r. Yani 
uyku bölünmekte; buna kar n uyan kl kta ise 
ö renme yava lamakta ya da gerçekle ememektedir 
(9).  
 Baz  deneysel çal malar s ras nda, ilaçlarla 
protein sentezi engellendi inde, REM uykusu ya 
bloke olmu  ya da bozulmu tur. Di er yandan 
benzer ara t rmalar, REM uykusu ve protein 
ba nt s na benzeyen i leyi in, ö renme ve bellek 
i leyi inde de oldu una dair görü ler ileri 
sürmektedir (1). 
 Uyku aç s ndan bak ld nda bu durum, 
psikolojik fenomenlerin de etkisiyle garip, yeni bir 
nöral faaliyet biçimidir. Baz  ara t rmac lar bu 
durumun, uyan kl kla kar la t r ld nda, asl nda 
garip olmayan ancak bilinmeyen yeni ve 
uyan kl ktaki alg  ve dü ünceyle benzer bir durum 
oldu u ileri sürmektedir (9). 
 REM s ras nda Pontogenikulo-oksipital 
(PGO) faaliyetleri dikkat çekmektedir. PGO 
faaliyetleri temel olarak alg  ya da uyar lmayla 
ili kilidir. PGO, REM s ras nda bir tür uyar lm l a 
yol açarak oksipital bölgeyi (görmeyle ilgili beyin 
lobu) uyarmakta ve görsel olaylar n/kay tlar n 
harakete geçmesini sa lamaktad r. Bunun yan  s ra 
PGO, REM s ras nda alg sal mesajlar  farkl  biçimde 
ele almakta ve kortikal düzensizli e 
(desenkronizasyona) yol açarak rüya imajlar n n 
olu umunda rol oynamaktad r. Bu yolla, bireysel 
anlamda kendine özgü bir biçimde olu an rüyalar n, 
gerekli olmayan kay tlar  silerek, gerekli olanlar  ise 
düzenleyerek duygusal ve bili sel dengeye hizmet 
etti i ileri sürülmektedir (6, 7, 10). PGO, 
uyan kl ktaki görme alg s nda oldu u gibi beyin sap  
bölgesinden talamik genikulate bölgeden geçerek 
oksipital loba ula maktad r. Uyan kl ktan farkl  
olarak, REM’de PGO herhangi bir d  uyar c  
olmadan ortaya ç kmaktad r. Rüyalar n görsel 
materyalle olu mas  bu yolla aç klan rken, “neden 
görsel?” sorusu ise yan tlanamam t r. 
 Uykuda bilgi i leme, ço unlukla REM 
döneminde gerçekle mekte, bu s rada beyin yayg n 
bir ekilde aktif olmaktad r. Uyan kl ktan farkl  
olarak, d ardan uyar  al nmadan i lemler 
yap lmakta, ancak bunlar baz  uyku bozukluklar  
d nda motor ifadelere dönü ememektedir. Yap lan 
i lemlerin eyleme geçirilememesi nedeni ile sempatik 
sinir sistemi geribildirim almamakta, gerçek anlamda 
da yer-zaman ba lam nda kontrol ortadan 
kalkmaktad r. Uykuda, önceden alg lanm  olan 
ya ant lar veya olaylar aras ndaki ili kiler 
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de erlendirilmekte, nesne ya da olaylar 
anlamland r lmakta, cevaplar n bili sel motor ön 
haz rl  yap lmaktad r. Bu s rada ki iler, 
ya ad klar n n içindeki ayr nt lar  ke fetmekte, 
bunlar aras nda yeni ve olanaks za yak n bile enlere 
ula maktad rlar (6, 7). 
 Uykudaki bilgi i leme süreçlerine ili kin 
olarak iki temel soru vard r. Bunlardan ilki, beyin 
yap lar  uykuda hangi tür bilgi i leme süreçlerine 
olanak sa lamaktad r? kincisi ise, bilgi i lemeyle 
ilgili hangi tür olaylar n kal nt lar /etkileri 
uyan kl ktan uykuya transfer edilmektedir? 
Uyan kl ktaki gibi uykuda da bilgi i leme s ras nda, 
gelen bilgiye hücresel bir cevap (uyan kl ktakinden 
daha geç bir sürede ve iddette) ve beynin faaliyet 
düzeyine göre baz  bilgi a lar nda (özellikle serebral 
yap larda) aktif bir haz rl k görülmektedir (11).  

Bu bilgilerden hareketle, uykuda bilgi 
i lemenin tam olarak var oldu unu söyleyebilmek 
için u iki durumun test edilmesi gerekir: 1) Bir 
uyar c n n ya da görevin sunulmas  sonucunda, bu 
görevin ya da uyar c n n ö renilmesinin yan nda, bu 
sürecin uykuda da tan nmas  (fark na var lmas ) 
gerekir. 2) Bununla ilgili yeni ça r mlar n, uykuda 
ekillenmesini beklemek gerekir. Bu a amada 

üzerinde durulmas  gereken bir nokta vard r. 
Ö renme, “organizmaya gelen uyar c lar n, 
organizmada belirli bir davran  de i ikli i 
yaratmas ” olarak tan mlan rsa, uykuda böyle bir 
i leyi ten söz etmek olanakl  de ildir. Bu nedenle, 
ö renme ifadesi yerine, “uykuda bilgi i leme” 
ifadesinin kullan m  daha yerinde olacakt r. 
 Bu konudaki ilk spekülasyonlar n 
kaynaklar ndan biri psikoanalitik yakla mla yap lan 
rüya analizleridir. Bu analizlerde, çok say da rüyan n 
birkaç ortak tema etraf nda topland  ve belli bir 
patolojinin kayna n , bireylerin sembolik 
görüntüleriyle rüyalar nda ya ad klar ; bast r lm  
olan ya ant lar n, duygular n veya dü üncelerin 
farkl  semboller arac l yla yeniden i lendi i 
bildirilmi tir. Ba ka bir deyi le, bu bireylerin, 
uykular nda ve rüyalar nda bilinçalt n  belli bir süre 
de olsa bilinç düzeyine ç kard klar , böylece bir tür 
hat rlama ve geri getirme sürecini i leme soktuklar  
bildirilmi tir (12). 
 Foulkes, boylamsal bir çal mas nda, 5-13 
ya lar  aras ndaki bir grup çocu un be  y l süreyle, 
rüya içeriklerini ve zihinsel geli imlerini incelemi  ve 
rüya içerikleriyle, zihinsel geli im düzeylerini 
kar la t rm t r. Sonuçta, rüya içeriklerini temsil ve 
ifade etme yetenekleri, sembolle tirme yöntemleri, 
sembolleri anlamland rma yetenekleri ve rüyalar n  
mant ksal ifadelerle aç a vurma yetenekleriyle, 
zihinsel geli im süreçleri aras nda do rusal bir ili ki 
saptam t r. Çocuklar n ya lar na göre zihinsel 
geli imleri artt kça, rüyalar na ili kin sözü edilen 
yeteneklerinde de bir art  gözlenmi tir. Sonuç olarak 
Foulkes, çocuklar n ya  ilerledikçe bili sel düzeydeki 
i leyi lerinin geli imiyle, rüyalar ndaki sembollerin 

analizindeki bili sel i leyi  aras nda yüksek ve 
do rusal bir ili ki oldu unu saptam t r (Akt., 9).  

Sözü edilen ara t rma asl nda beklenen 
sonuçlar  vermi tir. Çünkü, bireylerin ya lar  
ilerledikçe buna ba l  olarak geli en bilgi i leme 
performanslar  belirli bir ya a kadar rüyalar na da 
yans maktad r. Ara t rman n en ilgi çeken yönü 
rüyalar n içeri indeki geli menin, bili sel 
fonksiyonlar n ve de özellikle bellek fonksiyonlar n n 
geli imiyle paralel oldu una dikkat çekmesidir. 
 REM, memelilerde görülen bir uyku 
dönemidir. Yeni do anda, günlük uykunun yakla k 
yar s n  REM olu turmaktad r. Belki de bili sel 
i levlerin do umla birlikte rüyada gözden 
geçirilmeye ba land  söylenebilir. REM, duygu ve 
dü ünce alanlar ndaki düzenlemelerle ili kilidir. Bu 
de i me de genel ifadesiyle rüyay  olu turur. 
Rüyalar n büyük bir bölümünün yer ald  REM’in 
i levinin baz  an  ve ya ant lar  unutmak; baz lar n  
da daha iyi an msamay  sa lamak oldu u 
söylenebilir. Bu anlamda REM s ras nda bellek 
yeniden i leniyor gibidir. Asetilkolinin (Ach), 
uyan kl kta uyaran-bellek ili kisini h zland rmas , bu 
maddenin REM’in ortaya ç k n  sa lamas , Ach-
REM-bellek aras nda bir ili kinin var oldu una i aret 
etmektedir. Ancak REM’de norepinefrin gibi 
kimyasal ajanlar n farkl  i leyi i, rüyadaki olaylar n 
zaman, yer, ki iler ile ve bunlar aras ndaki 
ba lant lar n ‘tuhaf, garip ve anla lmaz’ bir hal 
almas na yol aç yor gibi görünmektedir. Bu da uyku 
ve uyan kl ktaki bilgi i lemenin nitelik yönünden 
fark n  aç klamada bir yakla m olarak 
de erlendirilebilir. 

 
Uykuda Bilgi leme Süreçleri Konusundaki 
Çal malar n Genel Sonuçlar  

 
Uykuda bilgi i leme süreçlerine ili kin 

yap lan çal malar, baz  aç lardan 
grupland r labilmektedir. Bu çal malar n 
baz lar nda, belirli uyku evrelerindeki yoksunlu un, 
uykudan önce yap lan ö renme ya ant s na etkisi 
incelenmektedir. Baz  çal malar da, hangi uyku 
evresinin hangi bellek türüyle ili kili oldu uyla 
ilgilidir. Bunun yan  s ra, rüyalar n içeri iyle ili kili 
olarak, bunlar n belli uyku evrelerinde nas l 
farkl la t n n ya da bilgi i leme süreçlerinin 
özellikle uykunun hangi evresinde (ya da 
evrelerinde) yo un oldu unun ve bu evreler 
aras nda varsa farkl l klar n ortaya konmas  
amaçlanm t r.  Sözü edilen ara t rma 
yakla mlar n n genel sonuçlar  a a da özetlenmeye 
çal lm t r. Daha ayr nt l  bilgi için yazar n ilgili 
makalesinden yararlan labilir (13). 
 Ö renme yukar da da de inildi i gibi 
organizmaya gelen uyar c n n(lar n), organizmada 
belli bir davran  de i ikli i yaratmas  olarak 
tan mlan rsa, mevcut ara t rma bulgular na 
dayan larak, ‘uykuda ö renme” gibi bir durumdan 
söz etmek olanaks zd r.’ Bu nedenle genel yakla m, 



P i V O L K A, Y l: 4  Say : 16, Sayfa: 6 

uykuda bilgi i leme süreçlerinin incelenmesi ve 
de erlendirmesi yönünde olmak durumundad r. 

Uyku ve uyan kl ktaki bilgi i leme süreçleri 
benzerlik göstermektedir. Temel ve önemli bir 
farkl l k olarak, uyan kl ktaki bilgi i leme süreçleri 
d  uyaran n varl ndan hareketle yap l rken, 
uykuda içsel uyar lma söz konusudur. Bu nedenle, 
uykudaki bilgi i leme çal malar na ili kin bak  aç s , 
uyku fenomenlerinin kendi iç i leyi inden olmak 
durumundad r. Çünkü, uykudaki bilgi i leme 
çal malar na yaln zca “uyan kl k penceresinden” 
bak l rsa, birçok sonuç tutars z ve ba nt s z 
görünmektedir. 

  
Uykuda bilgi i leme ara t rmalar n n ula t  

temel sonuç, uykunun özellikle bellek i leyi iyle 
il kili oldu u, hatta bellek i leyi ine olumlu 
etkilerinin oldu udur (14, 17). 

Uyku yoksunlu u, gerek insan gerekse 
hayvan çal malar nda önemli ve benzer sonuçlar 
vermi tir. Bu sonuçlara bak ld nda uyku 
yoksunlu unun, uyan kl ktaki bilgi i leme 
süreçlerine olumsuz etki yapt  sonucu elde 
edilmi tir. Uyku yoksunlu u gerek yoksunluktan 
hemen sonraki uyan kl k dönemindeki hedeflenen 
belli bir ö renme ya ant s na, gerekse yoksunlu u 
izleyen gün içindeki genel bilgi i leme süreçlerine 
olumsuz etki yapmaktad r. Hat rlamada güçlük, alg  
e i inin yükselmesi, dikkat da n kl  vb. (17, 18). 

Di er yandan uyku yoksunlu u 
çal malar nda, yoksunlu un zaman  ve hangi uyku 
evresinde yap ld  önem kazanmaktad r. Çünkü 
farkl  zamanlardaki ve farkl  uyku dönemlerindeki 
yoksunluklar n, bilgi i leme süreçleri üzerine olan 
etkisi de farkl  olmaktad r (19, 21). 

Baz  uyku evrelerinin (REM, NREM vb.), 
baz  bellek türlerine (anlamsal bellek, olay belle i 
vb.) özelle mi  oldu u tam olarak söylenemese de, 
baz  uyku evrelerinin baz  bellek türlerinin 
i leyi iyle daha yak n ili ki içinde oldu una dair 
ara t rma bulgular  bulunmaktad r. Bu da uyku 
evrelerinin birbirlerinden ayr lan di er özelliklerinin 
yan nda, bilgi i leme süreçleri söz konusu oldu unda 
da farkl  özellikleri oldu unu göstermektedir. Bu 
aç dan bak ld nda, uyku ve evreleri, kendi içinde 
bili sel i levler aç s ndan bütünlük ta maktad r (22, 
23). 

Ara t rmalara ili kin di er bir genel bulgu 
ise, uyku öncesi sunulan bili sel görevin türü ile 
(motor görevler, alg  e i i, bellek görevleri vb.) 
ilgilidir. Uyan kl ktaki farkl  bili sel görevlerin 

ard ndan yap lan uyku yoksunlu u etkisi de farkl  
olmaktad r. Di er bir deyi le, uyku yoksunlu u farkl  
bili sel görevler üzerinde farkl  etkiler 
yaratmaktad r (17, 23). 
 Sonuç olarak, yukar da sözü edilen ara t rma 
ve yakla mlar genel olarak ele al nd nda, uykuda 
bilgi i leme süreçlerinin var oldu unu söyleyebiliriz. 
Ancak uykudaki bilgi i leme süreçlerini inceleyen 
ara t rma yakla mlar n n s n rl l klar na da dikkat 
etmek gerekir. Çünkü, uyan kl ktaki bilgi i leme 
süreçleri çal malar n n zorlu u dikkate al nd nda, 
ayn  tür bir çal man n uykuda yap l yor olmas , 
uygulama aç s ndan birçok zorlu u da beraberinde 
getirmektedir.  
 Popüler olan birçok konu gibi uyku konusu 
da spekülasyonlara aç kt r. Uykunun insan 
ya am ndaki önemi, konu hakk nda yanl  
yorumlara yol açm , bilimsel olarak desteklenmemi  
ve ço unlukla ‘magazinsel’ içerikli tart malara 
malzeme olmaktan kurtulamam t r. ‘Uyurken 
ö renin’, ‘uyurken dil ö renin’, ‘az uyuyun; çok 
uyuyun’, ‘ustalardan rüya yorumlar ’, ‘istedi iniz 
rüyay  görmek için unlar  yap n’ vb. sloganlar 
san r m hat rlat c  olmu tur. Hatta, yazar n uyku 
konusundaki bir makalesi, makalenin verdi i ana 
mesaj n tam tersi bir ba l k ve ilginç foto raflarla 
süslenerek, yine yazar n bilgisi d nda bilimsel 
içerikli oldu unu iddia eden popüler bir dergide, 
hem de kapak konusu yap larak yay nlam t r. Bu 
türden yay nlar n önüne geçmek; bilimsel bulgulara 
öncelik vermek ve bu bulgular  gündelik hayat n 
içine bir girdi olarak sunmaktan geçmektedir. Bilimin 
amaçlar ndan biri do a olaylar n , bilimsel yöntemi 
kullanarak aç klamaya çal mak ve mümkün 
oldu unca gizemden ar n k hale getirmektir. Uzun 
y llard r uyku konusunda yap lan ara t rmalar ve bu 
yaz da uykunun bili sel süreçlerle olan il kisine 
yönelik aktar lan bilgiler, uykunun tamamen gizemli 
bir olay olmad na i aret etmektedir. Böylece, 
gündelik hayatta uykuya ili kin bak  aç s n n ve 
uykuyu anlamaya yönelik çaban n, yine bilimsel 
temele dayanmas  önemli olmaktad r. 
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