Rüyalar›n Dili
Eski ça¤lardan günümüze
gelebilmiﬂ birçok belgeden,
rüyalar›n eski insanlar›n
yaﬂamlar›nda önemli yer
tuttu¤unu anl›yoruz. 20. yüzy›l›n
baﬂlar›nda rüyalar, Sigmund
Freud’un bilinçalt› üzerine
çal›ﬂmalar›yla yeniden gündeme
geldi. 1950’li y›llarda rüya
görmenin biyolojik temelleri
konusunda yap›lan laboratuvar
çal›ﬂmalar›, rüya araﬂt›rmalar›nda
yeni bir dönemin baﬂlang›c› oldu.
Bu dönemde yap›lan
nöropsikolojik araﬂt›rmalar,
rüyalar konusunda Freud’un
birçok aç›dan yan›lm›ﬂ
olabilece¤ini gösteriyordu. Yeni
araﬂt›rmalarsa, Freud’un rüyalar›n
iﬂlevleri konusunda hakl›
olabilece¤ini gözler önüne serdi.
Asl› Zülâl
eden rüya görürüz? Kimi araﬂt›rmac›lara göre
rüyalar, uyku s›ras›nda
beyinde görülen etkinliklerin bir yan ürünü
yaln›zca; kimilerine göreyse, insanlar›n bilinçalt›n›n, kiﬂiliklerinin geri
planda kalm›ﬂ yönlerinin kendine ç›k›ﬂ yeri buldu¤u özel bir durum. Rüya
araﬂt›rmalar› denilince ço¤u insan›n
akl›na ilk gelen ad, Sigmund Freud olsa gerek. Rüyalar›n bilinç alt›na giden
ana yol oldu¤unu söyleyen Freud’un
ilk kitaplar›ndan biri,1900 y›l›nda yay›mlanan, "Rüyalar ve Yorumlar›"
(Die Traumdeutung). Freud’a göre rüyalar›n amac›, günlük yaﬂamda bast›r›larak bilinçalt›na at›lm›ﬂ, ilkel, ço¤unlukla da cinsellik ve sald›rganl›kla ilgi-
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li isteklerin d›ﬂa vurulmas›yd›. Rüyalarda geçen ögelerin birço¤u, sembolik bir biçimde bu bast›r›lm›ﬂ istekleri
gösteriyordu. Bu sembollerin gizli anlamlar›n› bulmak ve kiﬂinin bast›r›lm›ﬂ
duygular›n› ortaya ç›karmaksa psikanalistin iﬂiydi.
20. yüzy›l›n baﬂlar›nda neredeyse
Freud kadar popüler olan bir baﬂka
rüya kuramc›s› da Carl Güstav
Jung’du. Jung, Freud’un rüyalar›n
günlük yaﬂamda doyurulamayan ilkel
gereksinimlerin biçim de¤iﬂtirmiﬂ hali
oldu¤u görüﬂünü reddetmiﬂ ve rüyalar›n iﬂlevinin tamamlay›c› olmaktan
çok, dengeleyici oldu¤u görüﬂünü ortaya atm›ﬂt›. Yani, insanlar›n, yaﬂam
biçimlerinin getirdi¤i k›s›tlamalar sonucu kiﬂiliklerinin ortaya koyamad›k-

lar› yönleri, rüyalarda ortaya ç›k›yordu. Rüyalarda geçen semboller, bilinçalt›ndan gelen zihinsel görüntülerdi
ve yads›d›¤›m›z ya da endiﬂe duydu¤umuz yönlerimizi tan›mam›za ve kabullenmemize yard›m ediyordu. Bu sembollerin kökeninde, Jung’un "ortak bilinçalt›" olarak adland›rd›¤›, bilinçalt›n›n do¤uﬂtan gelen, baﬂka insanlarla
ortak bölümü vard›. Analistin iﬂiyse,
rüyalarda geçen bu "arketip" sembolleri yorumlayarak kiﬂinin geliﬂimine
katk›da bulunmakt›. Do¤um, ölüm, ay,
y›ld›zlar, kahramanl›k, büyü, güç, tanr›, ﬂeytan, yaﬂl› bilge gibi sembollerin
örnekleri, rüyalarda oldu¤u kadar söylencelerde, peri masallar›nda, çeﬂitli
dinlerde de görülebiliyordu. Jung’a
göre, insanlar rüyalar›ndaki simgeleri

gözlemeyi ve bunlar›n içeri¤ini bilinçli bir biçimde yorumlamay› ö¤renerek,
onun "birey olma" olarak adland›rd›¤›, daha yüksek bir bilinç düzeyi kazanma sürecini baﬂlatabilirlerdi.
Freud ve Jung’un görüﬂleri bilim
adamlar›nca çok tart›ﬂ›ld›. 1953 y›l›nda, uykudayken belli zaman aral›klar›yla görülen h›zl› göz hareketlerinin
(rapid eye movements-REM) rüya görmeyle iliﬂkili oldu¤unun anlaﬂ›lmas›yla, rüya araﬂt›rmalar›nda yeni bir dönem baﬂlad›. O zamana kadar rüyalar›n tuhafl›klarla dolu, uygunsuz duygular ve isteklerden oluﬂan, duygu
yüklü ve gerçekçilikten uzak deneyimler oldu¤u düﬂünülüyordu. Bunlardan
önceki araﬂt›rmalarda genellikle küçük bir örneklem kullan›l›yordu ve
araﬂt›rmalara konu olan rüya raporlar›, rüyan›n, sabah uyan›nca an›msanabildi¤i kadar›n› yans›t›yordu. Laboratuvar ortam›nda, REM uykusundan
uyand›r›lan deneklerin raporlar›ndan,
rüyalar›n konular›n› genellikle günlük, s›radan olaylardan ald›¤›; rüyalar›n, an›lar›m›z›n zihinde bir tür yeniden canland›r›lmas› de¤il, konu bütünlü¤üne sahip, öyküye benzer yeni
kurgular oldu¤u ortaya ç›kar›ld›. San›lan›n aksine uykudan önce ya da uyku
s›ras›nda verilen d›ﬂ uyar›c›lar›n, rüyalar›n içeri¤ini etkilemedi¤i de görüldü.
REM uykusundan uyand›r›lan insanlar›n rüya raporlar› genellikle bir-iki
daktilo sayfas›n› buluyordu. Araﬂt›rmac›lar, REM uykusu s›ras›nda insanlar› uyand›rd›klar›nda ve onlardan rüyalar›n› anlatmalar›n› istediklerinde,
REM uykusundan uyananlar›n hemen
hepsinin rüyalar›n› an›msad›¤›n› farkettiler. Rüya görmedi¤ini söyleyen
insanlar›n, yaln›zca sabah uyand›¤›nda rüyalar›n› an›msamayanlar oldu¤u
anlaﬂ›ld›. Daha sonra araﬂt›rmac›lar,
uykunun REM uykusu d›ﬂ›ndaki bölümlerinde beynin üç farkl› etkinlik
düzeyi daha oldu¤unu buldular. Sonradan insanlar›n uykunun REM uykusu d›ﬂ›ndaki aﬂamalar›nda da rüya
gördü¤ü anlaﬂ›ld›.
1960’l› y›llarda REM uykusunun,
beynin duygu ya da motivasyonlardan
sorumlu bölgelerince de¤il, beyin sap›n›n solunum, beden ›s›s›n›n ayarlanmas› ve kalp ritmi gibi otomatik iﬂlevlerden sorumlu olan "pons" bölgesince kontrol edildi¤i anlaﬂ›ld›. Bu bulgu,
rüyalar›n isteklerle, duygular ve güdü-

lerle iliﬂkili olmad›¤› görüﬂünü destekliyordu. Yani rüyalar Freud’un kuram›n›n tersine, beynin duyular ya da
motivasyonla ilgili bir bölgesinin de¤il, çok daha temel ve daha alt düzeydeki fizyolojik bir düzene¤in kontrolündeydi. 1960’l› y›llardan sonra, rüya
görmenin iﬂlevleriyle ilgili birçok fizyolojik kuram ortaya at›ld›. Bugün hâlâ, uykunun ve rüya görmenin iﬂlevleri tam olarak anlaﬂ›lm›ﬂ de¤il. Ancak,
rüya görmenin nörofizyolojik ve biyokimyasal temellerinin ortaya ç›kar›lmas›na yönelik araﬂt›rmalar›n sonuçlar›, psikanalistlerin rüya kuramlar›n›n sayg›nl›¤›n› büyük oranda yitirmesine yol açt›.
Yine de, son y›llarda yeni görüntüleme yöntemleriyle yap›lan baz› çal›ﬂmalar, Freud’un varsay›mlar›nda do¤ruluk pay›n›n yüksek oldu¤unu gösteriyor. 1998 y›l›nda Science dergisinde
yay›mlanan bir makale, bilim dünyas›na Freud’un hakl› olabilece¤ini gösterdi. ABD Ulusal Sa¤l›k Enstitüleri’nden (National Institutes of Health)
Allen Braun ve arkadaﬂlar›, REM uykusunda duygular› ve motivasyonu
kontrol eden beyin bölgelerinin (limbik sistem ve yan limbik sistem) san›lan›n aksine, asl›nda oldukça etkin oldu¤unu kan›tlad›lar. Korteks’in (beyin
kabu¤u), iﬂlek bellek, dikkat ve mant›k gibi zihinsel iﬂlevlerden sorumlu
"önal›n bölgesi"ninse REM uykusu s›ras›nda etkinli¤ini yitirdi¤i görüldü.
Braun, bu durumun, rüyalar›n birçok
özelli¤ini aç›klayabilece¤ini düﬂünüyor. (Tuhaf imgeler, kiﬂinin dikkatini
herhangi bir ﬂeye yöneltmede yetersiz
kalmas› ve rüyalar›n sabah uyan›nca
büyük ölçüde unutulmas› gibi.) Bulgular bununla da kalm›yor. Braun ve ar-

Sigmund Freud’a göre, günlük yaﬂamda
bast›r›larak bilinçalt›na at›lm›ﬂ istekler, semboller
biçimine bürünerek rüyalarda ortaya ç›k›yordu.

kadaﬂlar› REM uykusunda, görsel uyar›lar›n var›ﬂ noktas› olan birincil görsel korteks bölgesinin de etkinli¤ini yitirdi¤ini, ancak beyne gelen görüntülerin iﬂlenmesiyle ilgili daha üst düzey
bölümlerin etkinli¤ini sürdürdü¤ünü
de ortaya ç›kard›lar. Braun’a göre bu
bulgu da insanlar›n rüyadayken d›ﬂ
dünyadan kopmalar›na ra¤men neden
"görmeye" devam ettiklerini aç›kl›yor.
Freud’un rüyalar konusunda yan›ld›¤›n› söyleyenlerin de yan›lm›ﬂ olabilece¤ini gösteren bir baﬂka araﬂt›rmac›ysa, Londra’daki Kraliyet T›p Okulu’ndan nöropsikolog Mark L. Solms.
Solms, beyin sap›n›n pons bölgesi ve
motivasyonla ilgili ön beyin bölgesi
hasar görmüﬂ hastalar›n rüyalar› üzerinde çal›ﬂm›ﬂ. Araﬂt›rmada, pons bölgesi zarar görmüﬂ insanlar›n REM uykular› aksasa da, rüya görmeyi sürdürdükleri görülmüﬂ. Buna karﬂ›n, ön beyinlerinin motivasyon bölgesi zarar
gören insanlar›n REM uykusunun

Hayvanlar Rüya Görüyor mu?
Evde hayvan besleyenler, ço¤u kez kedilerin ya da köpeklerin gözlerinin, uykudayken rüya görüyormuﬂças›na göz kapaklar›n›n alt›nda oynad›¤›n› bilirler. Hayvanlar üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, insan d›ﬂ›ndaki memelilerin ve kuﬂlar›n da
REM uykusu uyudu¤unu gösteriyor; ancak, gerçekten rüya
görüp görmedikleri kesin olarak bilinmiyor. Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü’nden araﬂt›rmac›lar, yeni bir yöntemle farelerin, gündüz ö¤rendikleri becerileri gerçekleﬂtirirken etkin olan beyin bölgelerinin uyku s›ras›nda da zaman zaman
etkin duruma geldi¤ini gözlemiﬂler. Yavru kuﬂlar›n da gündüz ö¤rendikleri ﬂark›lar›, geceleri uykular›nda "tekrarlad›klar›" daha önceki araﬂt›rmalardan biliniyordu. Bu bulgular, rüyalar›n, gündüz yaﬂanan deneyimlerin bellekte depolanmas›nda rol oynad›¤› görüﬂünü de destekliyor. Ancak, onlar bize anlatamad›kça hayvanlar›n rüyalar›nda neler gördüklerini belki de hiç ö¤renemeyece¤iz.
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normal oldu¤u, ancak rüya görmedikleri anlaﬂ›lm›ﬂ. Bu araﬂt›rmalar sayesinde, Freud’un çal›ﬂmalar› son birkaç

konusunda ipuçlar› verebilece¤ini kabul ediyor. ABD’deki California Üniversitesi’nden psikolog William Domhoff, uzun y›llar boyunca sürdürdü¤ü
araﬂt›rmalar›nda, farkl› gruplardan insanlar›n ne tür rüyalar
gördükleri sorusu üzerinde
çal›ﬂm›ﬂ. Örne¤in, kad›nlarla
erkeklerin, çocuklarla yetiﬂkinlerin, avc›l›k-toplay›c›l›kla
geçinenlerle kentlilerin rüyalar› aras›nda farkl›l›klar olup
olmad›¤›n› incelemiﬂ. Bu karﬂ›laﬂt›rmalar, ABD’nin önde
gelen rüya araﬂt›rmac›lar› CalAraﬂt›rma laboratuvar›nda uyuyan kiﬂinin beyin daalgalar›n› ölçen vin Hall ve Robert Van de
bir araç, bu bilgileri yan odada ka¤›da aktar›yor. Laboratuvar
araﬂt›rmalar›nda, denekler REM uykusu aﬂamas›nda uyand›r›l›yor, Castle’›n 1960’l› y›llarda geliﬂtirdikleri, rüyalar›n içeri¤ini
rüyalar› anlatt›r›larak kaydediliyor.
s›n›fland›rmaya yarayan özel
y›ld›r yeniden gündemde. Ancak, REM
bir kodlama sistemi kullanarak yap›luykusunun fizyolojik temellerinin anm›ﬂ. Araﬂt›rmalarda, örne¤in erkeklelaﬂ›lmas›n›n, rüyalar›n oluﬂumunun
rin rüyalar›nda, erkek kahramanlar›n
aç›klanmas› demek olmayaca¤›n› besay›s›n›n kad›n kahramanlar›n say›s›nlirtmek gerekiyor. Çünkü, uykunun
dan bir kat daha fazla oldu¤u; kad›nREM uykusu d›ﬂ›ndaki evrelerinde de
lar›n rüyalar›ndaysa, kad›n kahramanrüya görüyoruz.
larla erkek kahramanlar›n say›s›n›n
Öte yandan, kuramlar›n›n bilimseleﬂit oldu¤u görülmüﬂ. Japonya gibi,
li¤i konusundaki bütün tart›ﬂmalara
arkadaﬂ gruplar›n›n daha çok ayn› cinra¤men, hem Freud’un, hem de
siyetten insanlardan oluﬂtu¤u ülkelerJung’un görüﬂleri baz› çevrelerde podeyse, kad›nlar›n rüyalar›nda da kad›n
pülerli¤ini korumay› sürdürüyor. Örkahramanlar›n say›s›n›n erkek kahrane¤in, 1995 y›l›nda ABD’de Florida’da
manlardan fazla oldu¤u görülmüﬂ. Kayap›lan bir araﬂt›rmada, piyasada çal›d›nlar›n rüyalar›nda kendilerini daha
ﬂan psikologlar›n % 83’ünün, kendiles›k olarak "kurban" ya da reddedilen
rine baﬂvuran kiﬂilerle yapt›klar› çal›ﬂkiﬂi rolünde gördükleri, erkeklerinse
malarda, rüyalar›n psikanalitik yorumkendilerini genellikle erkek rakiplerle
lar›ndan yararland›klar› görülmüﬂ. Askavga ederken gördükleri de ortaya
l›nda birçok araﬂt›rmac›, rüyalar›n inç›km›ﬂ.
sanlar›n kiﬂilik özellikleri ve kiﬂisel geDomhoff’un araﬂt›rmalar›nda, farkreksinimleri, k›sacas› kim oldu¤umuz
l› kültürlerin yaﬂam biçimlerinin in-

sanlar›n düﬂünce sistemlerindeki izlerini de görmek mümkün. Örne¤in,
Meksika kökenli Amerikal›lar›n rüyalar›n›n duygusal aç›dan daha yo¤un
oldu¤u, rüyalar›nda iyi ve kötü ﬂans
olgular›n›n daha s›k geçti¤i bulunmuﬂ. Avc›-toplay›c› toplumlardan insanlar›n rüyalar›nda hayvanlar,
ABD’deki üniversite ö¤rencilerinin rüyalar›yla k›yasland›¤›nda daha s›k geçiyor. Japonlarsa rüyalar›nda neredeyse hiç hayvan görmüyorlar. Kuzey Avrupa’da yaﬂayanlarla Amerikal›lar›n
rüyalar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ‹sveçli ve
Hollandal›lar›n rüyalar›n›n Amerikal›lara göre çok daha az ﬂiddet konusu
içerdi¤i görülmüﬂ. Domhoff, bu tür
araﬂt›rmalarla, farkl› kültürlerden ve
farkl› toplumsal gruplardan insanlar›n
rüyalar›n›n içeriklerine iliﬂkin baz al›nabilecek, ortalama verilerin oluﬂturulabilece¤ini düﬂünüyor. Bu verilerle,
baﬂka psikolojik testlerde oldu¤u gibi,
herhangi bir bireyin rüya içeri¤inin,
norm olarak belirlenmiﬂ ortalama de¤erlerle karﬂ›laﬂt›r›labilece¤i standart
testler oluﬂturulabilir. Örne¤in, Domhoff, ünlü rüya kuramc›s› Freud’un rüyalar›n›, araﬂt›rmalar›ndan elde etti¤i
ortalama de¤erlerle karﬂ›laﬂt›rd›¤›nda,
Freud’un rüyalar›nda erkeklerle dostça iliﬂkilerin, kad›n kahramanlara karﬂ›
k›zg›nl›k içeren konular›n daha s›k
geçti¤ini, baﬂar› ögesine baﬂar›s›zl›ktan
daha çok rastland›¤›n› görmüﬂ. Bu,
Freud’un çal›ﬂkan, erkeklerin dostlu¤unu seven ve pek çoklar›nca kad›nlara düﬂmanl›kla suçlanmas›na neden
olan kuramlar ortaya atan bir adam
olarak kiﬂili¤ini yans›t›yor. Jung’un rü-

Rüyalar ve REM Uykusu
Uyku s›ras›nda, beynimiz düzenli aral›klarla
REM uykusu ad› verilen bir etkinlik kipine girer.
1953 y›l›nda araﬂt›rmac›lar REM uykusunu keﬂfettikten sonra uyku ve rüya görmenin do¤as›
modern yöntemlerle araﬂt›r›lmaya baﬂlad›. Her
gece iki saatten daha uzun bir süreyi rüya görerek geçiriyoruz. REM uykusu, beynin hemen aﬂa¤›s›nda yer alan "pons" adl› bölgeden gelen sinyallerle baﬂlar. Bu sinyaller, beynin talamus bölgesine gider. Buradan, beynin ö¤renmeden, düﬂünmeden ve bilgilerin düzenlenmesinden sorumlu bölgesi olan korteks tabakas›na gönderilir.
Korteks tabakas›, ayn› zamanda beynin, insanlar›n bilinçliyken çevrelerinden gelen bilgileri yorumlamaya ve anlamland›rmaya yarayan bölümüdür. Baz› araﬂt›rmac›lar, rüyalar›n, korteks tabakas›n›n REM uykusu süresince ald›¤› rasgele sin-
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yalleri anlamland›rma çabas›n›n ürünü oldu¤unu
düﬂünüyorlar.
Pons, omurilikteki sinir hücrelerinin "kapanmas›n›" sa¤layan iﬂaretler de gönderir; bu durum, kol ve bacaklar›m›z›n geçici bir süreli¤ine
hareketsiz kalmas›na neden olur. Bu hareketsizlik durumunun bozulmas›na yol açan bir ﬂey olursa, insanlar rüyalar›nda gördükleri davran›ﬂlar›
gerçekten de yapmaya baﬂlarlar; bu soruna "REM
uykusu davran›ﬂ bozuklu¤u" ad› verilir.
Araﬂt›rmalarda, REM uykusunun, beynin ö¤renmeyle ilgili bölgelerinin uyar›lmas›na neden
oldu¤u görülmüﬂ. Derin uyku hali gibi REM uykusundayken de protein üretimi art›yor. Bu bulgular›n, bebeklerin REM uykusunda geçirdikleri sürenin yetiﬂkinlere göre neden daha uzun oldu¤unu
aç›klayabilece¤i düﬂünülüyor.

Beyin kabu¤u

Talamus
Pons
Omurilik

Rüyalar›n ‹zinde...
Neden rüya görürüz? Bu konuda araﬂt›rmac›lar aras›nda bir görüﬂ birli¤i yok. Araﬂt›rmac›lar rüyalar›n fizyolojik ya da psikolojik iﬂlevlerini tart›ﬂadursunlar, farkl› kültürlerden insanlar rüyalara farkl› iﬂlevler kazand›rm›ﬂlar bile. Örne¤in birçok toplumda rüyalar ﬂamanlarca hastal›klar›n tan›mlanmas›nda ve ruhani dünyaya girmekte araç olarak kullan›l›yordu.
Buna bakarak ﬂamanlar›n ilk psikanalistler, Freud ve Jung’un da ça¤daﬂ
ﬂamanlar oldu¤u söylenebilir!
Tarihte rüyalara dair ilk kay›tlar Sümerlere ait. Bu kay›tlardan, örne¤in ‹Ö 7. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan Asurbanipal’in, rüyalara büyük önem verdi¤i anlaﬂ›l›yor. Rüyalar konusundaki ilk kaynaklardan biri de, Asurbanipal’in arﬂivinde bulunan, söylencesel kral G›lgam›ﬂ’›n öyküsüdür. G›lgam›ﬂ, bir tanr›ça olan annesi Nisun’a rüyalar›n› anlat›r. Bunlar kehanet olarak kabul edilir ve G›lgam›ﬂ gerçek yaﬂamdaki kararlar›n› rüyalar›na göre
verir. ‹braniler de rüyalar›n insanlarla tanr›lar aras›nda ba¤ kurdu¤una
inan›rlard›. Kutsal kitaplarda ad› geçen Süleyman, Yakup ve Yusuf peygamberlerin rüyalar›nda tanr› taraf›ndan ziyaret edildiklerine ve tanr›n›n
onlar›n kararlar›n› yönlendirdi¤ine inan›l›r.
Antik dünyada, krallar›n rüyalar›n›n, uluslar› ve bütün insanlar›n yaﬂam›n› etkileyebilece¤i bilinirdi. Eski M›s›r’da da özellikle krallar›n rüyalar›na büyük önem verilirdi. Rüya tanr›s› Serapis için yap›lan tap›naklarda insanlar rüya görmek üzere gecelerlerdi. Eski Çin’de de rüya tap›naklar› yap›l›yordu; bu tap›naklar›n politik önemi de vard›. Herhangi bir kenti ziyaret eden yüksek dereceli memurlar ilk geceyi bu tap›naklarda geçirir ve
görevleri için rüyalar›ndan yard›m al›rlard›. Yarg›çlar ve devlet görevlileri
de içgörü ve bilgeliklerini güçlendirmek için rüya tap›naklar›na giderlerdi. Eski Çin’de rüyalar›n, rüyay› gören kiﬂinin ruhunun yol göstermesiyle
oluﬂtu¤una, bu s›rada ruhun bedeni terkederek ölüm ülkesiyle iletiﬂim kurdu¤u düﬂünülüyordu. Hindistan’da, ‹Ö 15001000 y›llar› aras›nda yaz›lm›ﬂ olan Bilgeli¤in Kutsal Kitaplar›’nda ﬂiddet içeren rüyalarda, rüyay› gören kiﬂi e¤er rüyas›nda
etkin bir rol oynayarak bu durumla baﬂederse, yaralansa bile bu rüyan›n baﬂar› ve
mutluluk getirece¤i söylenmiﬂtir. Hindistan’da ‹Ö 900-500 y›llar› aras›nda yaz›lCarl Güstav Jung
m›ﬂ olan "Upanishad"da da, rüyalar hak-

yalar›ndaysa, Domhoff’un örnekleminin rüyalar›yla k›yasland›¤›nda, insanlardan daha çok hayvan kahramanlar
ve kad›nlarla dostça iliﬂkiler ön plana
ç›k›yor. Bu bulgular da onun, do¤asever, kad›nlar›n dostlu¤una düﬂkün ve
yaln›z bir adam oldu¤u bilgileriyle tutarl›l›k gösteriyor.
Peki, rüyalar›m›z› anlamak bizlere
kendimizi anlamak konusunda ne kadar yard›mc› olabilir? Harvard T›p
Okulu’ndan Deirdre Barrett’e göre, rüyalara çok önem vermek yersiz; ancak,
kimi zaman rüyalar›m›z, kendi kendimize itiraf etmekten kaç›nd›¤›m›z ya
da günlük yaﬂam›n koﬂuﬂturmacas›nda durup düﬂünmeye f›rsat bulamad›¤›m›z kayg›lar›m›za iﬂaret edebilir. Kimi psikologlara göre de rüyalar bazen
önemli duygusal iﬂlevler üstleniyor.
Chicago’daki Rush Üniversitesi’nden
Rosalind Cartwright’a göre, genelde
üzerinde düﬂünmeye zaman›m›z olma-

k›nda iki görüﬂe yer verilmiﬂti. Birincisi, rüyalar›n yaln›zca kiﬂinin içinden gelen isteklerinin d›ﬂa vurulmas› oldu¤uydu.
‹kincisiyse, uyku s›ras›nda ruhun bedeni terketti¤iydi. Uyuyan kiﬂi aniden
ve kabaca uyand›r›l›rsa,
Sigmund Freud
ruhun bedene dönmeye
zaman›n›n kalmayabilece¤i ve uyuyan kiﬂinin ölebilece¤i de söyleniyordu.
Eski Yunan’daysa, tanr›lar›n rüyada bir i¤ne deli¤inden girerek insanlar› ziyaret etti¤ine ve mesajlar›n› verdikten sonra yine ayn› yoldan gittiklerine inan›l›rd›. ‹Ö beﬂinci yüzy›lda, uyku s›ras›nda ruhun bedeni terketti¤i inan›ﬂ›, öteki kültürlerle etkileﬂimlerine ba¤l› olarak Eski Yunanl›lar
aras›nda da yayg›nl›k kazand›. Rüyalar, hastalar›n iyileﬂtirilmesinde de rol
oynuyordu. Apollo’nun o¤lu oldu¤una inan›lan Aesculapius, uyuyanlar› ziyaret eder ve onlar› iyileﬂtirirdi. T›bb›n babas› ve Sokrates’in ça¤daﬂ› Hipokrates, "Rüyalar Üzerine" adl› eseriyle de bilinir. Hipokrates’e göre, ruhumuz gün boyunca d›ﬂ dünyadan görüntü al›r, geceleri de görüntü oluﬂtururdu, böylece de rüya görürdük. Aristoteles de (‹Ö 384-322) rüyalar›na bakarak bir insan›n bedeninin durumunun anlaﬂ›labilece¤ini söylemiﬂti. Uyku s›ras›nda d›ﬂ uyar›c›lar bulunmad›¤› için, rüyadaki görüntülerin,
içsel duyumlar›n yans›mas› oldu¤unu öne sürmüﬂtü. Ünlü hekim Galen de,
hastalar›n iyileﬂtirilmesinde rüyalar›n dikkatle gözlenmesi gerekti¤ini düﬂünüyordu. Rüyalar›n rehberli¤ine öyle güveniyordu ki, kendi rüyalar›n›n
yorumlar›na dayanarak ameliyatlar yap›yordu. Galen’in ça¤daﬂ› olan Artemidorus da, "Rüyalar›n Yorumu" adl› eserinde, rüyalar› gelecekteki olaylarla ilgili olanlar ve ﬂimdiki zamandaki sorunlar› ele alanlar olmak üzere
ikiye ay›rm›ﬂt›. Artemidorus’a göre rüyay› yorumlayacak kiﬂinin, rüyay›
gören kiﬂinin iﬂi ve kiﬂilik özellikleri, rüya s›ras›ndaki koﬂullar ve gördükleri hakk›ndaki düﬂüncelerini bilmesi gerekiyordu.
Ortaça¤a gelindi¤inde Avrupa’da, rüyalar›n tanr› taraf›ndan üstün erdemli kiﬂilere mi, yoksa ﬂeytanlar taraf›ndan tanr›n›n gözünden düﬂmüﬂ
kiﬂilere mi gönderildi¤i tart›ﬂmas› yap›l›yordu. Ancak, toplum yaﬂant›s›nda rüyalar›n önemi azalm›ﬂt›.

d›¤›, gün boyunca yaﬂad›¤›m›z moral
bozucu olaylar kimi zaman bizi uykuda yakal›yor. Bu varsay›m› s›namak
için Cartwright, eﬂinden boﬂand›¤› için
stres yaﬂayan insanlarla bir araﬂt›rma
yapm›ﬂ. Uyku laboratuvar›nda denekler her REM uykusundan sonra uyand›r›larak rüyalar› kaydedilmiﬂ. Raporlar, denekleri tan›mayan ve araﬂt›rman›n amac›n› bilmeyen uzmanlarca incelenmiﬂ. Deneklerin baz›lar›n›n, rüyalar›nda boﬂanmayla ilgili sorunlar›n› yaﬂasalar da, bunlarla bir biçimde baﬂettikleri ve sabah uyand›klar›nda kendilerini iyi hissettikleri görülmüﬂ. Baz›
deneklerinse rüyalar›nda çözüm bulamadan tekrar tekrar ayn› sorunlar›
gördükleri ve uyand›klar›nda kendilerini iyi hissetmedikleri görülmüﬂ. ‹kinci gruptaki deneklerin birinci gruptakilere göre daha az REM uykusu uyuduklar› da araﬂt›rmac›lar›n dikkatini
çekmiﬂ. Cartwright, bulgular›n rüyala-

r›n duygusal önemine iﬂaret etti¤ini
düﬂünüyor. Ancak bulgulara bakarak
rüyalarla gerçek deneyimler aras›nda
bir neden-sonuç iliﬂkisi kurmak güç.
‹nsanlar rüyalar›nda sorunlar›n› çözemedikleri için mi uyan›nca mutsuz oluyorlar; yoksa, rüyalar›ndaki sorunlar›n
çözülmemesi onlar›n gerçek yaﬂamdaki sorun çözme becerisi eksikliklerinin
bir yans›mas› m›? Rüyalarla ilgili baﬂka
sorularla birlikte bu sorunun yan›t› da
belki hiç bulunamayacak.
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