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ÖZET 

REM uykusunun (hızlı göz hareketi uykusu) psikozları anlayışımızın gelişmesi için iyi bir model olduğu fikri farklı 

birçok bulgu ile destekleniyor. Hem REM uykusu hem de psikoz içsel üretilen algılarla ve mantıklı karar verme 

eksikliğiyle meydana gelmektedir ve bu her ikisindeki limbik sistem aktivitesinin fazlalığının yanında frontal bölge 

aktivitesinin azlığına bağlanmaktadır. İlginç bir şekilde, bazı bireyler REM uykusu sırasında rüyada olduklarının 

farkında olabiliyorlar. Lüsid Rüya (Lucid Dream - LD) olarak bilinen bu özel deneyimin nörobiyolojik temeli hala 

tartışmalıdır. Frontal lob özbilinçlilik, işler bellek ve dikkatte rol oynadığı için LD’nin REM uykusu sırasında artmış 

frontal aktiviteyle alakalı olduğunu hipotez olarak sunuyoruz. Bunu test etmenin olası yollarından biri REM uykusu 

sırasında transkranyal manyetik veya elektriksel uyaranlarla frontal bölgeyi uyarıp bunun kişide LD’yi tetikleyip 

tetiklemediğine bakmaktır. Bundan başka, psikoz ve LD’nin karşıt olgular olduğunu öne sürüyoruz: LD frontal 

aktivite nedeniyle rüyadan fizyolojik uyanıştır, psikoz ise rüyaya ait özelliklerin hipofrontalite nedeniyle patolojik 

olarak uyanıklığa zorla girmesidir. İlaveten LD araştırmalarının üç ana klinik etkisi olabileceğini öne sürüyoruz. 

Birincisi, LD bilincin patolojilerini ve diğer değişmiş hallerini içeren çalışmalarda önemli olabilir. İkincisi, LD 

depresyonun ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunun yaygın bir semptomu olan tekrarlayan kabuslar için bir terapi 

olarak kullanılabilir. Son olarak, LD rüya esnasında imgesel motor eylemler yapmaya izin verebilir ve bununla  

fiziksel rehabilitasyonda olası bir iyileşme gözlenebilir. Genel olarak, beynin fizyolojik, değişikliğe uğramış ve 

patolojik durumlarındaki işleyişinin birçok yönünü LD araştırmalarının açıklığa kavuşturabileceğine inanıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: lüsid rüya, nörobiyoloji 

ABSTRACT 

Several lines of evidence converge to the idea that rapid eye movement sleep (REMS) is a good model to foster 

our understanding of psychosis. Both REMS and psychosis course with internally generated perceptions and lack 

of rational judgment, which is attributed to a hyperlimbic activity along with hypofrontality. Interestingly, some 

individuals can become aware of dreaming during REMS, a particular experience known as lucid dreaming (LD), 

whose neurobiological basis is still controversial. Since the frontal lobe plays a role in self-consciousness, working 

memory and attention, here we hypothesize that LD is associated with increased frontal activity during REMS. A 

possible way to test this hypothesis is to check whether transcranial magnetic or electric stimulation of the 

frontal region during REMS triggers LD. We further suggest that psychosis and LD are opposite phenomena: LD as 

a physiological awakening while dreaming due to frontal activity, and psychosis as a pathological intrusion of 

dream features during wake state due to hypofrontality. We further suggest that LD research may have three 

main clinical implications. First, LD could be important to the study of consciousness, including its pathologies and 

other altered states. Second, LD could be used as a therapy for recurrent nightmares, a common symptom of 

depression and post-traumatic stress disorder. Finally, LD may allow for motor imagery during dreaming with 

possible improvement of physical rehabilitation. In all, we believe that LD research may clarify multiple aspects of 

brain functioning in its physiological, altered and pathological states. 

Keywords: lucid dreaming, neurobiology 
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Giriş 

Rüyalar ve psikoz 

Rüyalar ve delilik arasındaki ilişkiye Kant ve 

Schopenhauer tarafından değinilmişti: onlar 

sırasıyla “bir deli uyanık rüya görücüdür” ve “rüya 

kısa süren psikozdur ve psikoz uzun süren bir 

rüyadır” şeklinde belirtmişlerdir. Wundt ikisini de 

“Bizler rüyalarda düşkünler evinde bulabileceğimiz 

tüm olağanüstülükleri deneyimleyebiliriz” şeklinde 

onaylamıştır. Psikozu bir tür rüya görme 

aktivitesinin uyanıklık haline anormal müdahalesi 

olarak kabul eden Sigmund Freud’u hepsi 

etkilemişlerdi [1]. Psikoanalizin en büyük 

karşıtlarından olmasına rağmen Emil Kraepelin de 

bu şekilde varsaymıştır [2]. Jung, “Eğer rüya gören 

birini etrafta dolaşırken ve kendi rüyasında 

uyanıkmış gibi hareket ederken düşünebilirsek, 

dementia praecox’un (zamansız bunama) klinik 

resmini kafamızda canlandırmış oluruz” [3]. 

Kraepelin tarafından bulunan Dementia Praecox 

terimi daha sonradan Bleuler tarafından 

Schizophrenia (Şizofreni) olarak isimlendirilmiştir. 

Bleuler aynı zamanda “şizofrenik konularda 

düşünme şeklinin rüyadaki düşünme şekline çok 

benzediğini” ve rüya görmenin “kendi kuralları 

olduğunu, ve şizofrenik düşünmenin tüm 

karakteristiklerinin (özellikle sanrısal düşünme) 

uyanık halde düşünme ve rüya hali arasındaki 

farkla açıklandığını” yazmıştı [4]. 

Rem uykusunun (uykunun çoğunlukla rüya 

görmeyle ilişkilendirilen zihinsel evresi),  

şizofreninin psikotik semptomlarına benzer bir 

fizyolojik deneyim olduğuna dair birçok kanıt 

bulunmaktadır. Antipsikotik ilaçların keşfi; belirli 

nöronal yollarda dopaminerjik aktivite artışı ile 

psikoz gibi şizofreninin pozitif  belirtileri arasında 

bir korelasyon olabileceği hipotezine yol açmıştır 

[7]. Güncel olarak kullanılan dopaminerjik  

aktarmayı arttıran farmakolojik ve/veya genetik 

manipülasyonlar, hayvanlardaki psikotik benzeri 

davranışlara sebep olmaktadırlar ve bunlar 

psikozların altında yatan mekanizmalarını 

anlamada yararlıdırlar. Örneğin, Dzirasa ve çalışma 

arkadaşları [8] psikotik-benzeri davranışlı farelerde 

REM uykusunu spektral içeriğini uyanıklık halinden 

ayırt edememişlerdi: hem uyanıklık hem de REM 

uykusu eşit seviyede hızlı ve yavaş 

osilasyon(salınım) gücü sergilediler. Bu nedenle, 

REM uykusu ve uyanık haller hayvan modellerinin 

psikozlarında iç içe geçmiş durumdalar. 

Mesolimbik yoldaki Dopamin D2 reseptörleri REM 

uykusunda aktive olurlar [9], ve bu matabolik yol 

psikoza dahil olan yol ile aynıdır [10,11]. Bu, 

rüyaların neden halüsinasyonlara benzeyen 

zihinsel deneyimlerdeki bollukla karakterize 

edildiğini açıklayabilir [12,13], ve aynı zamanda 

rüyaların psikozlar için iyi bir model olabileceğini 

öne sürer [14-16]. Bu hipotezle uygun olarak, 

Dzirasa ve çalışma arkadaşları [8] dopamin 

transmisyonunu(aktarım) azaltmanın -psikozu 

tedavi yöntemlerinden biri- REM uykusunu da 

baskıladığını gösterdiler. REM uykusu ve şizofreni 

noradrenalin, serotonin, asetilkolin ve glutamat 

seviyelerinde benzer değişimlere sahipler: ikisi de 

noradrenalin ve serotonin seviyelerindeki 

düşmeyle, ve kolinerjik ve glutamaterjik sistem 

aktivitelerinde artmayla ilişkilidirler [14,15,17,18]. 

Halüsinasyon yapıcı (halüsinojenik) maddeler 

rüyalar ve psikoz arasında bir bağlantı olduğunu 

göstermektedirler [19]: LSD, REM uykusu sırasında 

kısa göz hareketlerinin düzenlenmesinden sorumlu 

ponto-geniculo-occipital dalgaların frekansını 

arttırmaktadır. Bu, LSD ile uyarıldığında ve rüya 

sırasında oluşan görsel deneyimler arasında bir 

ilişki oluşturmaktadır [20]. 

Dahası, frontal korteks nörolojik görüntüleme 

çalışmaları rüya görme ve psikoz arasında bir 

yakınlığa işaret etmektedir. Şizofrenik kişilerde bu 

bölge ciddi bir şekilde zarar görmüştür, bu duruma 

hipofrontalite denir [21-23]. Frontal bölgeler 

özellikle dorsolateral prefrontal korteks, aynı 

zamanda fizyolojik REM uykusunda da pasif hale 

gelmektedir [24-26]. Yetersiz frontal aktivite kişisel 

farkındalığını azaltabilir, hezeyanlı düşüncelere ve 

mantıklı karar alamamaya sebep olabilir, ki bunlar 

hem REM uykusunda hem de psikozda bulunur 

[12,13]. 

  

Lüsid Rüya 

Yukarıda incelendiği gibi, rüyalardaki tuhaf 

deneyimler; nörokimyasal, elektrofiziksel ve 

nöranatomik gözlemlerle birlikte Kant, 
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Schopenhauer, Wundt, Freud, Kraeplin, Jung ve 

Bleuler’in da varsaydığı üzere, psikozun uyanıklık 

halinde patolojik bir rüya görme olduğu izlenimini 

vermektedirler. Yunan mitolojisinde, Nyks, gecenin 

kraliçesi, uykuyu temsil eden Hypnos’u 

doğurmuştur. Hypnos’un Lyssa adında bir kız 

kardeşi vardır, delilik tanrıçasıdır, ve Morpheus’un, 

rüyaların tanrısının da babasıdır [27]. Nitekim, 

rüyalar ve psikoz arasındaki bağlar eski çağlardan 

beri görülmektedir. Fakat, Lüsid Rüya (LD) 

sırasında, özneler rüya sırasında rüya gördüklerinin 

farkına varmaktalar ki bu rüya görmenin rasyonel 

karar verme eksikliğiyle eşzamanlı olması 

gerekliliğine bir istisnadır.  

LD terimi Van Eeden tarafından 1913‘te [28] “... 

uyuyan günlük hayatı ve kendi durumunu hatırlar, 

mükemmel bir bilince ulaşır, ve ilgisini 

yönlendirme ve özgür iradesinin farklı eylemlerine 

teşebbüs etme kabiliyetine sahiptir.“ türü bir 

rüyayı ifade etmek için kullanılmıştır. On yıllar 

sonra, Laberge ve çalışma arkadaşları, bilimsel 

olarak kontrol edilen bir uygulamada, kişileri eğer 

rüyada lüsid olurlarsa göz hareketi yapmaları için 

eğittiler (örn. iki arka arkaya sol-sağ göz kırpma) 

[29,30]. Bu mümkün çünkü göz kasları Rem 

uykusunda atonide değil [5,6]. Laberge’nin tekniği, 

kişilerin LD deneyimlerinin elektroensefalografik 

(EEG) kayıtlarının tutulması için imkan verdi [31-

35]. 

Son 20 yıl LD’nin nörobiyolojik temelini 

anlayışımızdaki eşsiz büyümeye tanık oldu. 

Bilgideki artış bir sürü çözülmemiş sorunun da 

ortaya çıkmasını sağladı. Merak uyandıran 

meselelerden; LD REM uykusunda gerçekleşmesine 

rağmen, çoğu kişi her gece LD olmadan bir REM 

uykusu geçirirler [36,38]. Bu anlamda şu günlerde, 

bizler birden fazla çeşit REM’in var olduğunu ve LD 

gerçekleşirken bu spesifik tür REM’in EEG spektral 

değerleri onu lüsid olmayan REM’lerden 

ayıracağını öne sürüyoruz [39]. Buna uygun olarak, 

önceki çalışmalar rüyanın berraklık (lüsidlik) 

seviyesiyle alfa bant (8-12 Hz) gücünün toplam 

miktarı arasında bir ilişki olduğunu kanıtlar 

nitelikteydi [32,33]. Fakat daha sonraki bir 

araştırma, LD sırasında parietal bölge sınırlarında 

beta bantlarındaki (13-20 Hz) güçte bir yükselme 

belirlediler [40]. Bu yüzden, her ne kadar LD’nin 

lüsid olmayan REM’lerden farklı bir EEG spektral 

karakteristiğe sahip olduğu kanıtlanmışsa da, LD 

sırasında en çok aktif olan beyin bölgeleri ve 

frekans bantları bakımından önemli anlaşmazlıklar 

var olduğunu söylemeliyiz. 

Hipotez         

Yukarıda bahsedildiği üzere, nörolojik görüntüleme 

çalışmalarıyla psikoz [21,23] ve REM uykusu [24-

26] sırasında frontal aktivitede belirlenen azalma, 

mantıklı karar verme yetersizliğini açıklayabilir. 

Beynin yönetici kısmı sayılan frontal lobu evrim 

boyunca kayda değer bir gelişim göstermiştir; 

insanlarda bu lob kendini bilme, işler bellek ve 

dikkatte rol oynamaktadır [41-43]. Burada LD’nin 

REM uykusu sırasındaki frontal aktiviteyle alakalı 

olduğunu, bunun da rüya görürken yönetici 

fonksiyonlara ve berraklığa olanak sağlamasına izin 

verdiğini hipotez olarak sunuyoruz.  

Aynı zamanda, LD’nin psikotik semptomlarla ters 

ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bazı yazarların 

dediği üzere, psikoz uyanıkken bir patolojik rüya 

görme iken; LD de uyurken bir fizyolojik uyanma 

olabilir. Buna uygun olarak, psikotik kişilerde 

görülen frontal bölge aktivitesindeki azalma, 

hipotezimizde öne sürdüğümüz LD sırasında 

gerçekleşen olayların tam karşıtıdır. 

Hipotezin Değerlendirmesi 

LD üzerine EEG çalışmaları, rüyaların lüsidliğini 

gösteren, önceden belirlenmiş oküler hareket 

serilerinden oluşan Laberge’nin tekniği ile başladı 

[30,32-35,40]. Fakat, LD’nin nörobiyolojik temeli 

tartışmalıdır. Frontal lob bilinçlilik gibi yönetici 

işlevlerle alakalı olduğundan [41], bizim 

hipotezimiz LD’nin REM sırasındaki frontal 

aktiviteyle alakalı olduğu üzerinedir. 

Hipoteze uygun olarak, biz başlangıçta LD’nin lüsid 

olmayan REM’e kıyasla frontal bölgede artmış 

gama aktivitesi ile (30-50 Hz) meydana geldiğini 

gözlemledik [39,44]. Bu, LD sırasında frontal 

kortekste gama titreşimlerinde artış (∼40) tespit 

eden Voss ve çalışma arkadaşlarının bulgularıyla 

[45] tutarlıdır (Tablo 2). Neider et al. [46] bilişsel 

görevler ve bir rüya günlüğü kullanarak 
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ventromedial prefrontal korteksle ilişkili görevleri 

daha iyi uygulayan kişilerin daha fazla lüsidlik 

raporu sergilediklerini gözlemledi. Oysa 

dorsolateral prefrontal corteksle alakalı bir görev 

için durum böyle değildi. Fakat biz şu sıralar farklı 

öznel deneyimlerin farklı nöral substratlarının 

olduğunu öne sürdük [39]. Buna uygun olarak, LD 

sırasında el hareketiyle yapılan bir motor görev 

sensoriomotor cortekste nöronal aktiviteyi arttırır 

[47]. 

LD’nin REM uykusunda frontal aktivitede artışla 

alakalı olduğu hipotezine ters olarak Ogilvie ve ç.a. 

[32] ve Tyson ç.a. [33] LD sırasında belli bir beyin  

 
Tablo 1 
Psikoz ve Lüsid Rüya arasındaki farklar. 

 Psikoz Lüsid Rüya 

İçerik  
Fenomenoloji  
Nörobiyoloji 

Uyanıkken rüya görmek  
Patolojik 
Bütünsel hipofrontalite 

Rüya görürken uyanmak 
Fizyolojik 
Lokal hiperfrontalite 
 

bölgesinin aktifleşmediğini; yerine, lüsid olmayan 

REM’e kıyasla alfa gücünde global bir artış 

bulundu. Buna uygun olarak, biz de başlangıçta 

LD’nin alfa gücünde artışla bağlantılı olduğunu 

gözlemledik [48] ki bu, uyanıklık ve REM uykusu 

arasında bir orta evre (ya da faz geçişi) 

olabileceğini öne sürer. Bundan başka, Holzinger 

ve ç.a. [40] LD sırasında parietal beta activitesinde 

artış gördüler (Tablo 2). Parietal bölgeler, özellikle 

temporo-parietal alan, özbilinç ve kendi vücut 

bilincinin katkısıyla görsel, dokunsal, propriyoseptif 

ve vestibüler bilgiyi birleştirir [49]. Uyanıkken bu 

bölgeyi manyetik ya da elektriksel uyarıyla 

uyarmak kişiler tarafından kişinin kendi vücudunun 

dışında olması hissi şeklinde tanımlanan ve vücudu 

dışardan görerek veya görmeyerek de 

gerçekleşebilen vücut dışı deneyimlere neden 

olabilir [49,52]. Nitekim, başta bir kişide 

gözlemlediğimiz üzere [53] LD sırasında parietal 

bölge de aktifleşebilir (Tablo 2).  

 

Tablo 2 
LD sırasında kaydedilen beyin aktivitesi kayıtları. 

Global Beyin Parietal Bölge Frontal Bölge 

Alfa (artış)  
Ogilvie ve ark.(1982) [32] 
Tyson ve ark. (1984) [33] 
Mota-Rolim ve ark. (2012) [48]  

Beta (artış)  
Holzinger ve ark. (2006) [40] 
Gama (artış) 
Mota-Rolim ve ark.  [53] 

Gama (artış) 
Mota-Rolim ve ark.(1984) [44] 
Voss ve ark. (2009) [45] 
Mota-Rolim ve ark. (2010) [39] 
 

LD’nin frontal aktivite artışıyla alakalı olduğunu 

savunan hipotezimizi test etmenin olası bir yolu 

frontal bölgeleri manyetik titreşim veya elektik 

akımı kullanıp yapay olarak uyarmaktır [54-56]. 

Uyanıkken prefrontal kortekse uygulanan 

Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS) gama 

titreşimli aktiviteyi arttırır [57]. LD REM uykusunda 

gama aktivitesindeki artışla alakalı olduğu için, 

REM uykusu sırasında frontal bölgeleri aktive 

etmenin LD’yi tetikleyeceğini tahmin ediyoruz. 

Son çalışmalar frontal kortekse verilen 

transkranyal doğru akım stimulasyonunun (TDCS-

Transcranial direct current stimulation) depresif 

hastaların duygudurumunu iyileştirdiğini [58], 

hafıza performansını [59] ve kompleks ödevleri 

çözmeyi [60] arttırdığını gösteriyor. Frontal 

kortekse uygulanan TMS gama aktivitesini ve işler 

belleği arttırır [57]. Marshall ve ve ark. ilk önce 

uyku halinde TDCS’İ frontalden uyguladılar ve 

hafızanın pekiştirilmesindeki artışı gösterebildiler 

[61,62]. Massimini ve ç.a. REM uykusu sırasında 

motor alanlara TMS uyguladılar ve hem uyarılan 

bölgelerde hem de onlara bağlı bölgelerde kortikal 

iletimdeki değişimi gözlemdiler [63-65]. Yine de 

bildiğimiz kadarıyla REM uykusu sırasında frontal 

bölgelere TMS ve TDCS kullanılmış bir çalışma yok. 
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Uyku çalışmalarındaki tekniklerin problemlerinden 

biri, sesler ve/ya dokunsal hisler, bunlar denekleri 

uyandıracak kadar güçlü olmasa da, rüyaların 

içeriğinin değişmesine ya da mikro-uyarılmalara 

neden olabilir. REM uykusu içine işitsel ve görsel 

uyarıcılar sokmak LD’yi tetikleyen bir tekniktir. Bu 

teknik, deneğin rüyada olduğunu fark etmesinde 

bir ipucu olur. Bu nedenle, TMS veya TDCS'nin 

rüyaya olası etkileri aktif edilen bölgeler yerine 

işitsel ve duysal bölgelerin uyarılması nedeniyle 

olmuş olabilir. Rüyaları etkileyen temel uyarıcı 

yöntem hakkında şimdilerde yaptığımız çevrimiçi 

bir anketin ön sonuçları; işitsel (bir insan sesi= 

%47,telefon çalması= %43, saat alarmı=%41, 

ev/sokak gürültüsü=%37), onu takiben dokunsal 

(%36), görsel (%20) ve kokusal (%17) duyumlardır 

[68]. TMS ve TDCS’yle alakalı işitsel ve dokunsal 

uyarıcıların neden olduğu mikro-uyarılmalar 

önemli bir karıştırıcı faktör olabilirler çünkü 

rüyadaki beyinle dış dünyayı bağlantı kurarlar, 

LD’yi tek başlarına tetikleyebilirler.  

Son olarak, unutulmamalıdır ki EEG önemli 

uzamsal sınırları var. Bu uzamsal çözünürlüğü 

arttırmak için EEG kayıtları ile işlevsel 

nörogörüntüleme tekniklerini birleştirmek olası bir 

yoldur. Bu tür bir yaklaşımla, yakın zamanda 

Dresler ve ark., denekler LD sırasında elle 

hareketler yapmayı düşlediklerinde sensorimotor 

korteksteki aktivite artışını incelediler [47]. Bu 

gelişmelere rağmen, LD araştırmalarındaki asıl 

sorun LD’yi tetiklemek için etkin stratejiler 

geliştirilmesidir [70]. 

Hipotezin Sonuçları 

Aşağıda açıkladığımız üzere, LD araştırmalarının üç 

temel klinik etkisinin olacağına inanıyoruz: 

 

LD bilinci ve bozukluklarını anlamamıza yardım 

edebilir.  

 

Rüyalar psikozu anlayışımızı geliştirici bir model 

olduğu için LD bilinç ve bozuklukları çalışmalarında 

nihayetinde önemli olabilir [71,72]. Burada bilinci 

zamansal olarak hallere ayırılabilir dinamik bir 

süreç olarak düşünüyoruz. Biz bilincin hallerini (BH) 

subjektif deneyimlerle ve nörobiyolojik altyapısıyla 

bağdaştırarak tanımlıyoruz: Fizyolojik, değiştirilmiş 

ve patolojik (Tablo 3).    

 
Tablo 3 
Subjektif deneyimlere ve nörobiyolojik substratlara göre bilinç düzeyleri.  

Fizyolojik Değişmiş Patolojik 
Uyanıklık 
Rüyalar 
Lüsid Rüyalar  
Yanlış Uyanmalar 
Hayal Kurmak  

Davranışsal: Yoga, Hipnoz 
Fiziksel (TMS/TDCS): Vücut dışı 
deneyimler 
Kimyasal: LSD, ekstazi 
Davranışsal/Kimyasal: Ayahuska 
İbadeti  

Psikoz 
REM uykusu davranış 

bozukluğu 
Ölüm ötesi deneyimi 
Koma 

 
 

“Yanlış Uyanma” deneklerin kalktıklarını, tuvaleti 

kullandıklarını, yataklarını topladıklarını, kahvaltı 

yaptıklarını vb. normal uyanıklık deneyimi gibi 

düşledikleri (rüyadan çıkmadan) fizyolojik bir BH’tır 

[73] fakat bazı ayrıntılar genellikle eksiktir ya da 

garip bir şekilde gözükür ki bunlar deneklerin 

rüyalarının lüsidleşmesini sağlayan ipuçları olur 

[74]. “Düş kurmak” ise rüya görmeye benzer bir 

deneyimdir ama fizyolojik uyanıklık halinde 

gerçekleşir. Düş kurarken denekler 

introspektiflerdir ve genelde dış dünyadan ilgilerini 

koparacak şeyler hakkında dalıp giderler [75]. İlginç 

bir şekilde, düş kurmak ve psikoz arasında bir ilişki 

vardır [76]. Fizyolojik halüsinasyonların 

uyanıklıktan uykuya (hipnogojik) ve uykudan 

uyanıklığa (hipnopompik) geçişlerde meydana 

gelebileceğini vurgulamamız önem taşır. 

“Uyku felci” deneklerin uyandıktan sonra sık ve 

şiddetli hareket edememe nöbetleriyle 

kıvranmaları bir Patolojik BH’dir;  REM uykusunda 

EEG paternleri uyanıklıkla benzer ve kas atonisi 

bulun masıyla ayrışmış bir haldir [77]. Bazıları 

halüsinasyonlar görür, -kültürel inançlarla 

bağlantılı olarak- şeytanlar ya da uzaylı kaçırması 
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gibi yanlış yorumlamalarda bulunurlar [77-81]. 

"Uyurgezerlik" ya da "uykuda gezme bozukluğu" 

tekrarlayan şekilde uyku sırasında yataktan kalmak 

ve etrafta dolaşmak, tepkisizlik, uyandırılmakta 

zorluk, ve hadiseyi hatırlamamak (amnezi) ile 

nitelendirilir. EEG'nin derin uykudakine, motor 

aktiviteninse uyanıklıktakine benzer olmasıyla 

ayrışmış bir haldir [82]. "REM uyku davranış 

bozukluğu" vakaları tipik kas atonisi göstermiyor ve 

rüya imgeleriyle alakalı motor aktivite sergiliyorlar. 

Son zamanlarda, bu rahatsızlığın Parkinson 

hastalığı ve diğer motor bozukluklarla alakalı 

olduğu gösterildi [84]. "Ölüm ötesi deneyimi" 

limbik sistemdeki inhibisyonu kaldırıcı 

hipofrontalite hali nedeniyle hayattan hatıraların 

görüntüleriyle ve değişmiş zaman algısıyla sürer 

[85-87] bu anlamda REM uykusu ve psikozla 

benzerlik gösterir. "Koma" uyarılma seviyelerinin 

minimum olduğu bir diğer Patolojik BH'dir [88,89]. 

İlginç biçimde, komadan dönen bazı hastalar koma 

halinde birtakım duygu ve düşünceler 

deneyimlediklerini bildirdi; bu, koma sırasında 

bilinçlilik kalıntılarını (uzun bir rüya gibi) 

sürdürdüklerini akla getiriyor.  

"Yoga meditasyon" gözler kapalı, zihinsel olarak 

rahatlamış uyanık hal, ve alfa ritmin artmasıyla 

tanımlandırılan bir Değişmiş BH'dir [90]. Uzun 

dönemdir uygulan kişiler REM sırasında daha çok 

hızlı göz hareketi yapmaktadır, meditasyonun LD 

sıklığıyla ilişkilendirildiği görüşle alakalıdır [36,68]. 

"Hipnoz" kelime anlamıyla uykuya benzer rahat 

zihinsel hali ama odaklanmış bir dikkati temsil eder 

[92], ve acının duygusal yönetimi için kullanılmıştır 

[93]. "Vücut dışı deneyim" birinin kendi vücudu 

dışına çıktığı, subjektif histir [49-52]. İlginç ki, bazı 

vakalar LD sırasında kendi vücutlarını izledikleri 

için, LD'yi vücut dışı deneyim olarak değerlendirme 

eğilimindeler [94-96]. Diğer Değişmiş BH'ler LSD ve 

ekstazi (MDMA) gibi sentetik maddelerle eğlence 

amaçlı, ya da ritüel törenlerde kullanılan peyote 

(mescaline)[97] ve ayahuasca 

(dimetiltriptamin)[98] gibi natüral bitki 

bileşikleriyle elde edilebilir. İlginç biçimde, 

Değişmiş BH'lerden alınan raporlar bir rüya 

anlatımına benzeme eğilimi gösteriyorlar. 

Farklı BH'ler ve rüyalar arasındaki benzerlikler 

verildiği üzere, LD subjektif deneyimleri ve bu tür 

hallerin nörobiyolojik karakteristiğini daha iyi 

anlamada kullanışlı bir pencere olabilir. Örnek 

vermek gerekirse, LD sırasında görüntülenen EEG 

kayıtlarıyla BH'ler sırasında kaydedilenler 

arasındaki karşılaştırmayı bilmek ilgi çekici olurdu.  

 

LD yinelenen kabusların tedavisinde kullanılabilir. 

 

Kabuslar hayatta kalma, güvenlik ve onuru tehdit 

içeren uzun ve korkutucu rüyalardır [99]. Çoğu kişi 

arasıra kabus görür; fakat, kabuslar tekrarlı hale 

gelebilir ve bazı durumlarda, özellikle post-

travmatik stres bozuklukları (PTSB) veya ağır 

depresyonda ciddi sıkıntı verici olabilir [100].  

PTSB; bir kişinin ölüm, ciddi yaralanmayı ya da 

bütünlüğünü tehdit içeren olaylar 

deneyimlediğinde, şahit olduğunda ya da 

yüzleştiğinde yoğun korku, çaresizlik veya dehşet 

duygularının ortaya çıkmasıyla karakterize edilir 

[99]. Dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası 

hayatında bir travmatik olay geçirir ve tekrarlayan 

kabuslar bunun majör bir semptomudur [101, 

102]. Depresyon, en yaygın duygudurum 

rahatsızlığı, enerji ya da ilgi kaybı, konsantrasyon 

zorluğu, pişmanlık ya da yetersizlik duygusu, ve 

iştahta değişimler ve bunun gibi diğer 

semptomlarla tanımlanır [99]. Depresyon 

hastalarının da intiharla alakalı önemli uyku 

bozuklukları ve tekrarlayan kabusları vardır [103-

105]. 

LD'yi başlatmak yönelik psikoterapiler tekrarlayan 

rüyaları olan hastaları tedavi etkili bir yöntem 

olabilir [106-111]. Kabus sırasında lüsid olmanın üç 

akıbeti olacağına inanıyoruz ve hepsi de yararlı. 

Birincisi, denekler bir kabus sırasında uyanabilirler, 

bu LD'de her zaman bulunan bir imkan. İkincisi, bir 

kere rüyada olduğunu fark edince, ve bununla 

oluşan algısal deneyimdeki inandırıcılığın eksikliği, 

denekler gerçek tehditlerin yokluğunu fark ederek 

doğal olarak korkularını kaybedebilirler. Üçüncüsü, 

LD'yi deneyimleyen denekler, kabusu normal veya 

hatta keyifli bir rüyaya dönüştürecek şekilde rüya 

içeriğini değiştirebilirler. Bunlarla birlikte, bu 

görüşlere karşın, tekrarlayan kabusların LD temelli 
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tedavisi için geliştirilen teröpatik stratejiler LD'yi 

başlatma tekniklerininin verimliliğine de bağlıdır 

[70].  

 

LD motor bozuklukların rehabilitasyonunda 

yardımcı olabilir. 

  

Motor becerilerin zihinsel uyarılmaları davranışsal 

görevlerde gerçek performansı arttırır: kas 

kasılmalarının tekrarlı tasavvuru kas gücünü 

kendiliğinden arttırır [112], ve zihinsel uyarılmalar 

motor becerileri öğrenmeyi [113] ve spor 

performansını [114] geliştirir. İlginç şekilde, motor 

beceriler öğrenme sürecinin farkında olmadan 

edinilebilir [115]. Bu gözlemler gösteriyor ki, LD 

sırasında hayali hareketler sergileme becerisine 

sahip olmak uyanıklıktaki gerçek motor becerileri 

etkiler. Bu yolla, fiziksel engelli hastalar LD 

sırasında motor görevleri pratik yapma imkanına 

sahip olabilir ve rüya provalarının motor 

semptomlarını azaltıp azaltmadığını 

değerlendirebilirler. LD sırasında motor egzersizi 

normal denekler tarafından fiziksel becerilerini 

geliştirmelerinde kullanılabilir [116]; gerçekte, LD 

sırasında bir motor görev sergilemek sensorimotor 

korteks aktivitesini arttırır [47].  

Sonuçlar 

Rüyalar geçmiş deneyimleri ve aynı zamanda 

gelecek beklentilerini taklit eder [68,117] ve 

dileklerle alakalıdırlar [1], ama aynı zamanda 

korkularla [68,118]. Bunlar evrimin başlangıç 

doktrinleridir: geçmiş deneyimlerimize dayanarak 

keyifli olanı arzularız fakat aynı zamanda risk 

almaktan korkarız. Gerçeğin simülasyonu olarak 

rüyaların adaptif bir işlev edinmiş olabileceğine 

inanıyoruz [68,117]. 

LD, kişinin rüyanın içeriğine bilinçli bir erişiminin 

olduğu, onu kontrol edebildiği ve hatta 

durdurabildiği özel düşsel bir deneyimdir. LD’nin 

nöral temelleri ileride daha iyi anlaşılacaktır, ama 

burada incelenen bulgular, oluşturduğumuz 

hipotezle birlikte, LD araştırmalarının beyin 

fonksiyonlarının birçok yönü hakkında bilgimizi 

arttırıcı verimli bir alan olduğunu gösteriyor.   
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