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Uykunun İşleyişi ve Genel Özellikleri

Uyku çalışmalarının geçmişi oldukça eski yıllara dayan-
maktadır. Henüz beynin biyoelektriksel faaliyetlerinin 
kaydedilmediği yıllarda bile, insan uykusuyla ilgili göz-
lemlere dayalı bilgiler vardı. Geçmiş dönemlerde uyku, 
insanların dinlendikleri, günün yorgunluğunu silmek 
üzere geçirdikleri bir zaman dilimi olarak kabul edilirdi. 
Günümüzde ise uykunun, kendi içinde bir bütünlük oluş-
turacak şekilde organize bir durum olduğu kabul edilmek-
tedir. Uykunun, sinir sisteminin aktif katılımı ile ortaya çı-
kan, belirli bir amaca hizmet eden bir dönem olduğu kabul 
edilmektedir (Hobson, 1990; Siegel, 1990).

Uyku, insan ömrünün yaklaşık üçte birini oluşturmakta 
ve farklı 5 dönemden oluşmaktadır. Bu dönemlerden biri 
REM -Hızlı Göz Hareketleri- (Rapid Eye Movement), di-
ğerleri ise Non-REM (NREM) olarak adlandırılmaktadır. 
Bu dönemleri içine alacak şekilde bir tanım yapılacak olur-
sa; uykunun, uyanıklıkla beş uyku dönemi arasındaki pe-
riyodik geçişler olduğu söylenebilir. Genç erişkin insanın 
her bir uyku döneminde geçirdiği zaman yaklaşık olarak 
şöyle dağılmaktadır: 1. dönem % 5 - 10, 2. dönem % 45 - 60, 
3. ve 4. dönem % 20 - 25, REM dönemi % 20 - 30.

Uykunun başlaması, eş zamanlı olarak meydana gelen 
bir dizi faaliyet sonucu olmaktadır. Retiküler Aktivasyon 
Sistemi (RAS) ile çevresel sinir sistemi arasındaki pozitif 
geribildirim döngüsünün engellenmesi (ketlenmesi), uyku 
merkezlerinin engelleyici etkileri ve uykuyu oluşturan 
kimyasal ajanların (nörotransmiterlerin) birikmesi uyanık-
lıktan uykuya geçişe yol açmaktadır. Ayrıca, uykuya ge-
çerken vücut ısısı ve kortizol düzeyi düşmekte, melatonin 
salgısı artmaktadır. Organizma, “sirkadien ritm”e uygun 
olarak uykuya girişe hazırlanmakta, sinir sisteminde kor-
teks altı bölgelerde, locus coeruleus’da (LC) engellenme 
başlamakta, giderek dorsal raphe çekirdeklerinde (DR) 
faaliyetin arttığı dikkati çekmektedir. Bunun sonucu, eş-
zamanlı olarak derin uyku ortaya çıkmakta, uyku derin-
leştikçe sinir sistemindeki engellenme derinleşmektedir. 
Engellenme sürdükçe korteks altı bölgelerde kolinerjik 
sistem faaliyet göstermeye başlamakta ve kolinerjik faali-
yet belirli bir noktaya ulaştığında ise, REM dönemi ortaya 
çıkmaktadır. Genellikle kısa bir uyanıklık döneminden 
sonra insanlar 1., 2. , 3. ve 4. uyku dönemine girmektedir. 
Uykunun başlamasından yaklaşık 90 dakika sonra da ilk 
REM dönemi ortaya çıkmaktadır. Daha sonra da yaklaşık 
90 dakika aralıklarla bir gecede, 3 ile 5 REM döneminden 
geçilmektedir. Genel olarak uykunun ilk üçte birlik bölü-
münde derin uyku, son üçte birlik bölümünde de REM uy-
kusu daha fazla yer almaktadır (McFadden, 1980; Siegel, 
1990).

Seçici olarak yavaş dalga uykusu ya da REM ortadan kal-
dırıldığında, bir sonraki gecede insanların neredeyse bir 
önceki gecenin eksikliğini tamamlarcasına yoğun REM ya 
da yavaş dalga uykusu uyudukları dikkati çekmektedir. 
Buna “rebound fenomeni” adı verilmektedir. 

Diğer bir deyişle, bir anlamda organizma uyku açığını 
kapatmaya çalışmaktadır. Sadece REM ve yavaş dalga 
uykusunda rebound fenomeninin olması, bu dönemlerin 
öneminin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Fizyolojik 
değişmelerin daha çok yavaş dalga ve REM döneminde 
çalışılmış olmasının yanı sıra uykunun diğer dönemleri-
nin yoksunluğunda rebound fenomeni olmaması da bu 
düşünceyi desteklemektedir. İnsanların uyku süresini kı-
salttıkları dönemlerdeki çalışmalarda öncelikle uykunun 
1., 2. ve 3. dönemlerinin sürelerinin azaldığı, yavaş dalga 
ve REM uyku süresinin olabildiğince korunduğu dikkati 
çekmektedir (Jasper ve Tessier, 1971; Siegel, 1990).

Yeterince uyunmadığında fi ziksel ve bilişsel çökkünlük 
oluştuğu bilinmektedir. Hayvan deneylerinde de toplam 
uyku yoksunluğunda (deprivasyon) 6 - 7 haftadan sonra 
nedeni açıklanamayan ölümler ortaya çıkmaktadır. Yok-
sunluk sürecinde, önce adrenerjik sistemde aktivasyon 
başlamakta, psikomotor alanda uyarılmışlık oluşmaktadır. 
Bu dönemde yeterince besin alınmasına karşın kilo kaybı 
olmakta, sistemin dengesi bozulmakta ve hayvan ölmekte-
dir. Deney sırasında uyku yoksunluğu sona erdirildiğinde 
hayvan hızla normale dönmektedir. Gözlemler; uykunun, 
salt dinlenmek için var olmadığı, bu sırada bir dizi düzen-
lemenin yapıldığı, kısacası uykunun aktif süreçlerle dolu 
bir dönem olduğu düşüncesini pekiştirmektedir (Aydın, 
1994a; 1994b).

REM uykusu oldukça farklı bir dönem olarak dikkati çek-
mektedir. REM döneminde solunum ve göz kasları dı-
şındaki iskelet kaslarında tonus kaybı (atoni) olmaktadır. 
REM sırasında bilişsel ve fi zyolojik faaliyetlerdeki artış 
dikkati çekmektedir. Rüyaların % 80’inin REM sırasında 

Şekil 1. Uyku evrelerinin EEG görüntüsü
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görüldüğü bilinmektedir. REM sırasında beyindeki kan 
akımı çalışmaları, kan akımının ve oksijen kullanımının 
uyanıklığa benzer tarzda artışlar gösterdiğine işaret etmek-
tedir (Jasper ve Tessier, 1971; Molinari ve Foulkes, 1969). 
REM’de elektroensefelogram (EEG) ani olarak değişir ve 
uyanıklığın ilk dönemindeki özelliği gösterir. Dolayısıyla 
uykunun bu evresinde beyin faaliyeti yüksektir. Yukarıda 
da değinildiği gibi REM genelde rüyalarla birliktedir ve 
rüya da bir zihinsel bir faaliyettir. Yavaş dalga uykusuna 
“rüyasız uyku” denilmesine rağmen, rüyalar yavaş dalga 
uykusunda da görülür. Ancak yavaş dalga uykusundaki 
rüyalar ile, REM’de görülen rüyalar arasında fark vardır. 
REM’deki rüyalar uyku sonrası dönemde hatırlanırken, 
yavaş dalga uykusundaki rüyaların hatırlanması çok daha 
zordur. Başka bir ifadeyle, yavaş dalga uykusundaki rüya-
ların kalıcı bir bellek kaydı yoktur ya da çok azdır. Diğer 
bir deyişle, yavaş dalga uykusunda görülen rüyalar, uyku 
sonrası dönemde hatırlanabilecek kadar herhangi bir bel-
lek sistemine yerleşememektedir (Anch, Browman, Mitler 
ve Walsh, 1988). 

Algılama, bellek, bilgi işleme, öğrenme süreçleri bir bütün 
içinde ele alındığında, REM-rüya-bilişsel işlev ilişkisi an-
laşılabilecektir. Anılarla yakından ilişkili olan bu işleyiş, 
uyanıklıktaki düşünme işlevleriyle benzerlik göstermekte-
dir. Uyanıklıkta olduğu gibi REM’de de beynin faal oldu-
ğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 

Uyku - Bilgi İşleme Süreçleri İlişkisi

Organizmaya gelen bir uyarıcının duyum (sensation) sü-
recinden geçmesinden sonra, o uyarıcıya ilişkin bilişsel 
düzeydeki değerlendirmeler genel olarak bilgi işleme sü-
reçleri (information processing) adı altında toplanmakta-
dır. Bilgi işleme süreçlerini, her bir sistemin kendi içindeki 
aşamaları ve işleyişleri farklılıklar göstermekle beraber, 
duyum, dikkat (attention) ve bellek (memory) sistemleri 
oluşturmaktadır.

İnsanda ve memeli hayvanlarda, uyanıklığı takip eden 
REM periyotları öncesinde ve sonrasında sunulan öğren-
me görevlerinin gerçekleşmesi bakımından, çok az fark 
olduğu görülmüştür. Bu tür deneylerde ilk göze çarpan 
sonuçlar, uyanıklık ve REM arasında, bilgi işleme süreç-
leri açısından benzerlik bulunmasıdır. REM ve öğrenme 
arasında kurulmaya çalışılan ilk bağlantılardan biri, her 
iki durumda da “hücre düzeyinde” protein sentezlenme-
sindeki artıştır. Uyanıklıkta bir görevin öğrenilmesi sıra-
sında (örneğin problem çözme) ve REM uykusu sırasında 
protein sentezlenmesi engellendiğinde bu işleyişler bozul-
maktadır. Yani uyku bölünmekte; buna karşın uyanıklıkta 
ise öğrenme yavaşlamakta ya da gerçekleşememektedir 
(Anch, Browman, Mitler ve Walsh, 1988). 

Bazı deneysel çalışmalar sırasında, ilaçlarla protein sentezi 
engellendiğinde, REM uykusu ya bloke olmuş ya da bo-
zulmuştur. Diğer yandan benzer araştırmalar, REM uyku-
su ve protein bağıntısına benzeyen işleyişin, öğrenme ve 
bellek işleyişinde de olduğuna dair görüşler ileri sürmek-
tedir (Hobson, 1990).

Uyku açısından bakıldığında bu durum, psikolojik feno-
menlerin de etkisiyle garip, yeni bir nöral faaliyet biçimi-
dir. Bazı araştırmacılar bu durumun, uyanıklıkla karşılaş-
tırıldığında, aslında garip olmayan ancak bilinmeyen yeni 

ve uyanıklıktaki algı ve düşünceyle benzer bir durum ol-
duğu ileri sürmektedir (Anch, Browman, Mitler ve Walsh, 
1988).

REM sırasında Pontogenikulo-oksipital (PGO) faaliyetle-
ri dikkat çekmektedir. PGO faaliyetleri temel olarak algı 
ya da uyarılmayla ilişkilidir. PGO, REM sırasında bir tür 
uyarılmışlığa yol açarak oksipital bölgeyi (görmeyle ilgi-
li beyin lobu) uyarmakta ve görsel olayların/kayıtların 
harakete geçmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra PGO, 
REM sırasında algısal mesajları farklı biçimde ele almakta 
ve kortikal düzensizliğe (desenkronizasyona) yol açarak 
rüya imajlarının oluşumunda rol oynamaktadır. Bu yolla, 
bireysel anlamda kendine özgü bir biçimde oluşan rüya-
ların, gerekli olmayan kayıtları silerek, gerekli olanları ise 
düzenleyerek duygusal ve bilişsel dengeye hizmet ettiği 
ileri sürülmektedir (Aydın, 1994a; 1994b; Aydın ve Özgen, 
1992). PGO, uyanıklıktaki görme algısında olduğu gibi be-
yin sapı bölgesinden talamik genikulate bölgeden geçerek 
oksipital loba ulaşmaktadır. Uyanıklıktan farklı olarak, 
REM’de PGO herhangi bir dış uyarıcı olmadan ortaya çık-
maktadır. Rüyaların görsel materyalle oluşması bu yolla 
açıklanırken, “neden görsel?” sorusu ise yanıtlanamamış-
tır.

Uykuda bilgi işleme, çoğunlukla REM döneminde ger-
çekleşmekte, bu sırada beyin yaygın bir şekilde aktif ol-
maktadır. Uyanıklıktan farklı olarak, dışardan uyarı alın-
madan işlemler yapılmakta, ancak bunlar bazı uyku bo-
zuklukları dışında motor ifadelere dönüşememektedir. 
Yapılan işlemlerin eyleme geçirilememesi nedeni ile sem-
patik sinir sistemi geribildirim almamakta, gerçek anlam-
da da yer-zaman bağlamında kontrol ortadan kalkmak-
tadır. Uykuda, önceden algılanmış olan yaşantılar veya 
olaylar arasındaki ilişkiler değerlendirilmekte, nesne ya 
da olaylar anlamlandırılmakta, cevapların bilişsel motor 
ön hazırlığı yapılmaktadır. Bu sırada kişiler, yaşadıkları-
nın içindeki ayrıntıları keşfetmekte, bunlar arasında yeni 
ve olanaksıza yakın bileşenlere ulaşmaktadırlar (Aydın, 
1994a; 1994b).

Uykudaki bilgi işleme süreçlerine ilişkin olarak iki temel 
soru vardır. Bunlardan ilki, beyin yapıları uykuda hangi 
tür bilgi işleme süreçlerine olanak sağlamaktadır? İkincisi 
ise, bilgi işlemeyle ilgili hangi tür olayların kalıntıları/et-
kileri uyanıklıktan uykuya transfer edilmektedir? Uyanık-
lıktaki gibi uykuda da bilgi işleme sırasında, gelen bilgiye 
hücresel bir cevap (uyanıklıktakinden daha geç bir sürede 
ve şiddette) ve beynin faaliyet düzeyine göre bazı bilgi ağ-
larında (özellikle serebral yapılarda) aktif bir hazırlık gö-
rülmektedir (Hennevin, Hars, Maho ve Bloch, 1995). 

Bu bilgilerden hareketle, uykuda bilgi işlemenin tam ola-
rak var olduğunu söyleyebilmek için şu iki durumun test 
edilmesi gerekir:
 (1) Bir uyarıcının ya da görevin sunulması sonucunda, 
bu görevin ya da uyarıcının öğrenilmesinin yanında, bu 
sürecin uykuda da tanınması (farkına varılması) gerekir.
 (2) Bununla ilgili yeni çağrışımların, uykuda şekillen-
mesini beklemek gerekir.

Bu aşamada üzerinde durulması gereken bir nokta vardır. 
Öğrenme, “organizmaya gelen uyarıcıların, organizmada 
belirli bir davranış değişikliği yaratması” olarak tanımla-
nırsa, uykuda böyle bir işleyişten söz etmek olanaklı de-
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ğildir. Bu nedenle, öğrenme ifadesi yerine, “uykuda bilgi 
işleme” ifadesinin kullanımı daha yerinde olacaktır.

Bu konudaki ilk spekülasyonların kaynaklarından biri 
psikoanalitik yaklaşımla yapılan rüya analizleridir. Bu 
analizlerde, çok sayıda rüyanın birkaç ortak tema etrafın-
da toplandığı ve belli bir patolojinin kaynağını, bireylerin 
sembolik görüntüleriyle rüyalarında yaşadıkları; bastırıl-
mış olan yaşantıların, duyguların veya düşüncelerin farklı 
semboller aracılığıyla yeniden işlendiği bildirilmiştir. Baş-
ka bir deyişle, bu bireylerin, uykularında ve rüyalarında 
bilinçaltını belli bir süre de olsa bilinç düzeyine çıkardıkla-
rı, böylece bir tür hatırlama ve geri getirme sürecini işleme 
soktukları bildirilmiştir (Tobler, 1995).

Foulkes, boylamsal bir çalışmasında, 5-13 yaşları arasın-
daki bir grup çocuğun beş yıl süreyle, rüya içeriklerini ve 
zihinsel gelişimlerini incelemiş ve rüya içerikleriyle, zi-
hinsel gelişim düzeylerini karşılaştırmıştır. Sonuçta, rüya 
içeriklerini temsil ve ifade etme yetenekleri, sembolleştir-
me yöntemleri, sembolleri anlamlandırma yetenekleri ve 
rüyalarını mantıksal ifadelerle açığa vurma yetenekleriyle, 
zihinsel gelişim süreçleri arasında doğrusal bir ilişki sap-
tamıştır. Çocukların yaşlarına göre zihinsel gelişimleri art-
tıkça, rüyalarına ilişkin sözü edilen yeteneklerinde de bir 
artış gözlenmiştir. Sonuç olarak Foulkes, çocukların yaşı 
ilerledikçe bilişsel düzeydeki işleyişlerinin gelişimiyle, 
rüyalarındaki sembollerin analizindeki bilişsel işleyiş ara-
sında yüksek ve doğrusal bir ilişki olduğunu saptamıştır 
(akt., Anch, Browman, Mitler ve Walsh, 1988). 

Sözü edilen araştırma aslında beklenen sonuçları vermiş-
tir. Çünkü, bireylerin yaşları ilerledikçe buna bağlı olarak 
gelişen bilgi işleme performansları belirli bir yaşa kadar 
rüyalarına da yansımaktadır. Araştırmanın en ilgi çeken 
yönü rüyaların içeriğindeki gelişmenin, bilişsel fonksiyon-
ların ve de özellikle bellek fonksiyonlarının gelişimiyle pa-
ralel olduğuna dikkat çekmesidir.

REM, memelilerde görülen bir uyku dönemidir. Yeni 
doğanda, günlük uykunun yaklaşık yarısını REM oluş-

turmaktadır. Belki de bilişsel işlevlerin doğumla birlikte 
rüyada gözden geçirilmeye başlandığı söylenebilir. REM, 
duygu ve düşünce alanlarındaki düzenlemelerle ilişkilidir. 
Bu değişme de genel ifadesiyle rüyayı oluşturur. Rüyaların 
büyük bir bölümünün yer aldığı REM’in işlevinin bazı anı 
ve yaşantıları unutmak; bazılarını da daha iyi anımsamayı 
sağlamak olduğu söylenebilir. Bu anlamda REM sırasında 
bellek yeniden işleniyor gibidir. Asetilkolinin (Ach), uya-
nıklıkta uyaran-bellek ilişkisini hızlandırması, bu mad-
denin REM’in ortaya çıkışını sağlaması, Ach-REM-bellek 
arasında bir ilişkinin var olduğuna işaret etmektedir. An-
cak REM’de norepinefrin gibi kimyasal ajanların farklı iş-
leyişi, rüyadaki olayların zaman, yer, kişiler ile ve bunlar 
arasındaki bağlantıların ‘tuhaf, garip ve anlaşılmaz’ bir 
hal almasına yol açıyor gibi görünmektedir. Bu da uyku 
ve uyanıklıktaki bilgi işlemenin nitelik yönünden farkını 
açıklamada bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Uykuda Bilgi İşleme Süreçleri Konusundaki
Çalışmaların Genel Sonuçları

Uykuda bilgi işleme süreçlerine ilişkin yapılan çalışmalar, 
bazı açılardan gruplandırılabilmektedir. Bu çalışmaların 
bazılarında, belirli uyku evrelerindeki yoksunluğun, uy-
kudan önce yapılan öğrenme yaşantısına etkisi incelen-
mektedir. Bazı çalışmalar da, hangi uyku evresinin hangi 
bellek türüyle ilişkili olduğuyla ilgilidir. Bunun yanı sıra, 
rüyaların içeriğiyle ilişkili olarak, bunların belli uyku evre-
lerinde nasıl farklılaştığının ya da bilgi işleme süreçlerinin 
özellikle uykunun hangi evresinde (ya da evrelerinde) yo-
ğun olduğunun ve bu evreler arasında varsa farklılıkların 
ortaya konması amaçlanmıştır. Sözü edilen araştırma yak-
laşımlarının genel sonuçları aşağıda özetlenmeye çalışıl-
mıştır. Daha ayrıntılı bilgi için yazarın ilgili makalesinden 
yararlanılabilir (Irak, 1998).

Öğrenme yukarıda da değinildiği gibi organizmaya gelen 
uyarıcının(ların), organizmada belli bir davranış değişikli-
ği yaratması olarak tanımlanırsa, mevcut araştırma bulgu-
larına dayanılarak, ‘uykuda öğrenme” gibi bir durumdan 
söz etmek olanaksızdır.’ Bu nedenle genel yaklaşım, uyku-
da bilgi işleme süreçlerinin incelenmesi ve değerlendirme-
si yönünde olmak durumundadır.

Uyku ve uyanıklıktaki bilgi işleme süreçleri benzerlik gös-
termektedir. Temel ve önemli bir farklılık olarak, uyanık-
lıktaki bilgi işleme süreçleri dış uyaranın varlığından hare-
ketle yapılırken, uykuda içsel uyarılma söz konusudur. Bu 
nedenle, uykudaki bilgi işleme çalışmalarına ilişkin bakış 
açısı, uyku fenomenlerinin kendi iç işleyişinden olmak du-
rumundadır. Çünkü, uykudaki bilgi işleme çalışmalarına 
yalnızca “uyanıklık penceresinden” bakılırsa, birçok so-
nuç tutarsız ve bağıntısız görünmektedir.

Uykuda bilgi işleme araştırmalarının ulaştığı temel sonuç, 
uykunun özellikle bellek işleyişiyle ilşkili olduğu, hatta 
bellek işleyişine olumlu etkilerinin olduğudur (Drucker-
Colin, 1995;  Smith, 1995). Uyku yoksunluğu, gerek insan 
gerekse hayvan çalışmalarında önemli ve benzer sonuçlar 
vermiştir. Bu sonuçlara bakıldığında uyku yoksunluğu-
nun, uyanıklıktaki bilgi işleme süreçlerine olumsuz etki 
yaptığı sonucu elde edilmiştir. Uyku yoksunluğu gerek 
yoksunluktan hemen sonraki uyanıklık dönemindeki he-
defl enen belli bir öğrenme yaşantısına, gerekse yoksun-
luğu izleyen gün içindeki genel bilgi işleme süreçlerine 
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olumsuz etki yapmaktadır. Hatırlamada güçlük, algı eşiği-
nin yükselmesi, dikkat dağınıklığı vb. (Cicogna, Cavellero 
ve Bosinelli, 1991; Smith, 1995).

Diğer yandan uyku yoksunluğu çalışmalarında, yoksun-
luğun zamanı ve hangi uyku evresinde yapıldığı önem 
kazanmaktadır. Çünkü farklı zamanlardaki ve farklı uyku 
dönemlerindeki yoksunlukların, bilgi işleme süreçleri üze-
rine olan etkisi de farklı olmaktadır (Datto, 1996; Guerri-
en, Dujardin, Mandai ve Lecomte, 1991). Bazı uyku evre-
lerinin (REM, NREM vb.), bazı bellek türlerine (anlamsal 
bellek, olay belleği vb.) özelleşmiş olduğu tam olarak söy-
lenemese de, bazı uyku evrelerinin bazı bellek türlerinin 
işleyişiyle daha yakın ilişki içinde olduğuna dair araştırma 
bulguları bulunmaktadır. Bu da uyku evrelerinin birbir-
lerinden ayrılan diğer özelliklerinin yanında, bilgi işleme 
süreçleri söz konusu olduğunda da farklı özellikleri oldu-
ğunu göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, uyku ve 
evreleri, kendi içinde bilişsel işlevler açısından bütünlük 
taşımaktadır (Gardner-Medwin ve Kaul, 1995; Smith ve 
Wong, 1991).

Araştırmalara ilişkin diğer bir genel bulgu ise, uyku ön-
cesi sunulan bilişsel görevin türü ile (motor görevler, algı 
eşiği, bellek görevleri vb.) ilgilidir. Uyanıklıktaki farklı bi-
lişsel görevlerin ardından yapılan uyku yoksunluğu etkisi 
de farklı olmaktadır. Diğer bir deyişle, uyku yoksunluğu 
farklı bilişsel görevler üzerinde farklı etkiler yaratmakta-
dır (Smith, 1995; Smith ve Wong, 1991).

Sonuç olarak, yukarıda sözü edilen araştırma ve yaklaşım-
lar genel olarak ele alındığında, uykuda bilgi işleme süreç-
lerinin var olduğunu söyleyebiliriz. Ancak uykudaki bilgi 
işleme süreçlerini inceleyen araştırma yaklaşımlarının sı-
nırlılıklarına da dikkat etmek gerekir. Çünkü, uyanıklık-
taki bilgi işleme süreçleri çalışmalarının zorluğu dikkate 
alındığında, aynı tür bir çalışmanın uykuda yapılıyor ol-
ması, uygulama açısından birçok zorluğu da beraberinde 
getirmektedir. 

Popüler olan birçok konu gibi uyku konusu da spekülas-
yonlara açıktır. Uykunun insan yaşamındaki önemi, konu 
hakkında yanlış yorumlara yol açmış, bilimsel olarak 
desteklenmemiş ve çoğunlukla ‘magazinsel’ içerikli tar-
tışmalara malzeme olmaktan kurtulamamıştır. ‘Uyurken 
öğrenin’, ‘uyurken dil öğrenin’, ‘az uyuyun; çok uyuyun’, 
‘ustalardan rüya yorumları’, ‘istediğiniz rüyayı görmek 
için şunları yapın’ vb. sloganlar sanırım hatırlatıcı olmuş-
tur. Hatta, yazarın uyku konusundaki bir makalesi, ma-
kalenin verdiği ana mesajın tam tersi bir başlık ve ilginç 
fotoğrafl arla süslenerek, yine yazarın bilgisi dışında bi-
limsel içerikli olduğunu iddia eden popüler bir dergide, 
hem de kapak konusu yapılarak yayınlamıştır. Bu türden 
yayınların önüne geçmek; bilimsel bulgulara öncelik ver-
mek ve bu bulguları gündelik hayatın içine bir girdi olarak 
sunmaktan geçmektedir. Bilimin amaçlarından biri doğa 
olaylarını, bilimsel yöntemi kullanarak açıklamaya çalış-
mak ve mümkün olduğunca gizemden arınık hale getir-
mektir. Uzun yıllardır uyku konusunda yapılan araştırma-
lar ve bu yazıda uykunun bilişsel süreçlerle olan ilşkisine 

yönelik aktarılan bilgiler, uykunun tamamen gizemli bir 
olay olmadığına işaret etmektedir. Böylece, gündelik ha-
yatta uykuya ilişkin bakış açısının ve uykuyu anlamaya 
yönelik çabanın, yine bilimsel temele dayanması önemli 
olmaktadır.
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