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ANTİK YUNAN VE ROMA DÜNYASINDA DÜŞLER VE SAĞALTICI ETKİLERİ 

Antik dünyada sağaltıcı düşler gibi karmaşık ve soyut bir konuya girmeden önce antik Yunan ve Roma 
döneminde kehanetin ve düş görmenin nasıl algılandığı ve nereden beslendiği konuları üzerinde kısaca 
durmak gerekir. Kehanet, düş görme ve bunların sağaltıcı etkilerinin pagan kültüründeki temellerinden 
ayrıştırılarak çağdaş bilinçle yorumlanması yanılgıları da beraberinde getirecektir.  

Grekçe “önceden bilme, kehanet” anlamına gelen “mant” kelimesinden türeyen “mant-eia/eih” ve 
“mantikos” (İngilizce; prophetic, oracular) “ilham, ön bili, kâhinlik, kehanet ile ilgili, kâhince” anlamında 
kullanılmıştır. “Profeteia” kelimesi ise “tanrıların iradesini yorumlama armağanı; kehanet armağanı” 
veya “kutsal ruhun etkisiyle açıklama yapmak, konuşmak, vaaz vermek; anlaşılmaz veya gizli anlamı 
olan söyleyiş, iki anlamlı söyleyiş” gibi anlamlara gelmekteydi.  

Antik Yunan’da “mantikos” doğal ve yapay olarak ikiye ayrılmıştır. “Rüya, düş görme” anlamına gelen 
“oneiros” veya “oneiron” kelimesi ile “karar vermek, hüküm vermek” anlamına gelen “krit-eos/a/on” 
kelimelerinin bileşiminden türeyen “oneirokritikos – rüya yorumlama” ve “bir yerde uyumak” anlamına 
gelen “egkoim” kelimesinden türeyen “egkoimesis” yani “bir tapınakta uyumak - istihare” doğal 
mantikos içinde yer almıştır.    

Öte yandan, Latince “önceden görmek” anlamında kullanılan “divin” kökü, aynı zamanda “tanrısal 
yapıyı, tanrısal olanı, tanrıdan geleni” anlatmak için kullanılan “divinitus” kelimesinin de kökenini 
oluşturmuştur. Böylece geleceği önceden kestirme eylemi (divinutio), tanrısal olana (divinitus) 
atfedilmiştir. Cicero “divinatio” kelimesini “önceden kavrayış-idrak” ve “gelecekte olacak şeylerin 
bilgisi” olarak tanımlamıştır.   

Antik Yunan ve Roma dünyasında düşlerin geçmişte, şimdiki zamanda olmuş, olmakta olan ve gelecekte 
olacak olan olaylarla ilgili bilgiler verdiğine inanılmıştır. Düşler simgesel dil ile ilettikleri mesajlar 
aracılığıyla insanları yazgılarına hazırlamakta ve o gün geldiğinde bunun olacağı konusunda önceden 
bilgilenmiş olan insan bu yazgıyı daha kolay kabullenebilmekteydi.  

Ancak düşler, bu olayların kendisini gösteren görüntüleri olmaktan çok, yorumlanması gereken 
simgesel bilgiler içermekteydi. Yani düşler yanlış yorumlandığında yanlış sonuçlara ulaşılacağı 
düşünülmekteydi. Bu nedenle de gerçek düşlerle aldatıcı olanları birbirinden ayırmak için düş görmenin 
nedenleri ve mekanizmaları üzerine birçok fikir üretilmiştir.  

Homeros’a (MÖ VIII. yüzyıl) göre düşler bilincimize iki kapı açmaktaydılar. Fildişinden yapılmış kapı 
aldatıcı düşlere açılırken, cilalanmış boynuzdan yapılmış kapı gerçek düşler içindi: “Boş görüntüdür 
düşler konuğum, yorumu zor, üstelik insanların yorduğu gibi de çıkmaz çoğu. Özsüz ve güçsüz düşler 
bize iki kapıdan gelir, kapının biri boynuzdandır, diğeri fildişinden. Boştur fildişi kapıdan süzülüp gelen 
düşler, laf kalabalığı gibi ufalanıp uçarlar havada, cilalı boynu kapısından gelenlerse aldatmazlar, düşü 
gören kimse, bildirirler ona gerçeği”.  

Homeros’a ait metinlerde düşte görünenler arasında (düş kişisi, düş habercisi) tanrılar, hayaletler, daha 
önceden yaşamış kişiler veya bazı “imgeler” gibi düşü görenlerden tamamen bağımsız varlıklar 
bulunmaktaydı. Homerik düşlerde görünenlerin ortak noktası ise düş görenlerden daha üstün kozmik 
varlıklar olarak tanrısal temele sahip olmalarıydı. Antik çağda genelde bedensiz olan düş kişileri geç 
dönemde insan bedenine sahip olmuşlar ve bazen tanıdık bir insan, bazen geçmişte yaşamış veya 
yaşamakta olan ünlü bir kişi, ancak çoğunlukla tanrıların kendileriyle aynı anlama sahip olan ve içlerine 
kendi güçlerini aşıladıkları “heykelleri” şeklinde görünür olmaya başlamışlardır. Tanrı heykellerinin 
düşlere girmesine en sık asklepieionlarda rüyaya yatmak için gelen insanların hikâyelerinde 
rastlanmaktadır. 

Eshilos ve Sofokles'ten sonra Atina'nın yetiştirdiği üçüncü büyük trajedi şairi olan Euripides’in (MÖ 480 
- MÖ 406) sunduğu düşler ise nispeten romantik bir temele oturmuş Homerik düşlerin aksine daha 
gerçekçi, karanlık ve ürkütücü olmasıydı.  
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Yunan didaktik şiirinin babası ozan Hesiodos’un (MÖ 700 - ?) düşleri ise çok daha sert ve acımasızdı. 
Ürkütücü gece (Niks), çocukları uyku (Hipnoz) ve ölümün (Tanatos) yanı sıra korkutucu düş insanlarını 
da doğurmuştur. 

Antik Yunan ve Roma geleneğinde düşler kozmik bir dünya olup genellikle ölüler dünyasının yakınında 
bir yerde tasarlanmıştır. Korkutucu gölgelerin hüküm sürdüğü bu dünya genellikle yerin altında, 
karanlık ve ürkütücü bir ortam olarak tasvir edilmekteydi.  

Düşler bir grup antik filozofa göre psikolojik temellere dayanmaktaydı. Bu görüşe göre düşüncelere ve 
duygulara hükmeden ruhun “usdışı kısmı” insana mesajlarını düşler aracılığıyla vermekteydi. Burada 
ruh düşün göstericisi de, alıcısı da olabilmekte ve bu nedenle kişi düşlerin anlamını uyandıktan sonra 
sezebilmekteydi. Platon’un öğrencisi Aristoteles (MÖ 384 –322) düşlerin dinsel dinamiklerini 
reddederek, ruhsal (psikolojik) ve bedensel (fizyolojik) süreçlerin birbiriyle etkileşimi sonucunda 
üretilen imgelere olduğuna vurgu yapmıştır. Kehanetin ve ilahi olanın düşle ilgisi olmadığına inanan 
Aristoteles gerçekleşen düşlerin rastlantı, şans veya iyi bir tahmine bağlı olduğu ileri sürmüştür. Ona 
göre beden ve ruh sıradan algısal imgeleri taklit eden benzeyişleri üretmek için birlikte çalışmaktaydı. 

Özellikle geç antik çağda daha da olgunlaşmış olan bir diğer düş kuramı da dinsel temele 
dayandırılmıştır. Homeros’un eserlerinde varlığını açıkça hissettiren dinsel görüş; düş gören ruhu 
tanrılar, hayaletler ve melekler gibi tinsel varlıklarla ilişkilendirmiştir. Bu yaklaşımda düşler kehanet 
gücüne sahip imgeler topluluğu olarak kabul görmüştür. Milattan önce IV. yüzyıldan itibaren felsefe 
dünyasında ağırlığını hissettiren Stoa Okulu’nun temsilcilerine göre ruh tanrısal özelliklerinden dolayı 
öngörüye sahipti ve tanrılar insanlar uykudayken onlarla sohbet etmeyi severlerdi. Antik Yunan filozofu 
Platon (MÖ 427 - 347), öğrencisi Aristoteles’in aksine düş görmenin tanrıların insanlarla iletişim kurma 
yollarından biri olduğunu öne sürmüştür. Bu dönemde hâkim görüş düşlerin tanrılar tarafından 
gönderilen ilahi konuşmalar olduğudur. Bu konuşmalar gizemliydi, dolayısıyla da kavranması zordu 
çünkü amacına uygun olan her şeyi kullanırdı.  

Antik dünyada düş görmeyi harekete geçiren faktörler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Düş 
gördürücü dış faktörler arasında tanrılar, yarı tanrılar (Gr. daimon - L. daemon – Tr. şeytan, cin), 
melekler (Gr. angelos – İ. messenger – Tr. haberci) ve hayaletler yer alırken, iç faktörler arasında düş 
görenin uyurken serbest kalan ruhu, uyanıkken gelişen faaliyetlerin hatırlanması ve vücudun fizyolojik 
ihtiyaçları (açlık, tokluk, susuzluk vb.) bulunmaktaydı.  

Patricia Cox Miller geç antik çağda anlam üretme yolu olarak düşlerin zaman, kozmik tarih, ruh ve 
insanın öz kimliği gibi soyut kavramlara görsel bir varoluş ve somutluk kazandıran, insan karakter ve 
ilişkiler dünyasını da içeren dünyanın temsil edildiği eğreltilmeler olduğunu öne sürmüştür. 
Eğreltilmelerle, üstü kapalı mesajlarla dolu olan düş mesajlarının okunması da doğal olarak ayrı bir 
tecrübe ve uzmanlık işiydi. Antik Yunan ve Roma döneminde düşlerle ilgili önemli sorun bu “şifrelerin” 
nasıl anlamlandırılacağı ve bu mesajların nasıl işe yarar bir bilgiye dönüştürüleceğiydi. Öncelikle düşün 
işe yarar bir bilgi içerip içermediği önem kazanmıştır. Kişinin uyanıkken yaşadığı deneyimlerinin bir 
aynasını tutan psiko-biyolojik düşler bir bilgi vermekten çok deneyimin anımsatıcısı gibi rol 
oynadığından “anlamsız düşler” sınıfına sokulmuştur. Ancak bu deneyimlerin dışında mesajları olan ve 
düş görene özellikle yazgısı ile ilgili bilgi verdiği düşünülen ilahi temelli düşler “anlamlı” olarak kabul 
edilmiş ve asıl olarak bunların yorumlanması konusuna kafa yorulmuştur. Anlamı açık olan düşler bir 
yana, mesajını sezdirerek veren ve bu yolla harekete geçirici düşleri anlamlandırmanın düş gören 
tarafından mı yoksa bu konuda özel yetenekleri olan kişiler tarafından mı yapılması gerektiği de 
dönemin tartışmalarında önemli bir yer tutmuştur. Düşlerin anlamlandırılırken hem düş görenin kişisel 
özellikleri hem de gösterilen imgelerin birbiri ile olan düzenlemesinin dikkate alınması gerekmekteydi. 
Böylece yorumcular ruhun düşlerde kurduğu bilmecelerin peşine düşmüşlerdir.  

Esasen kehanet için rüyaya yatmak antik dünyada daima sosyal hayatın içinde yer alan bir uygulama 
olmuştur. İnsanlar agoralarda bulunan Hermes heykelinin önünde bulunan kehanet yerinde tütsü 
yakma, heykelin önüne para vb. bırakma gibi bir takım arınma ve tapınma ritüellerini gerçekleştirdikten 
sonra Hermes heykelinin kulağına merak ettiği soruyu fısıldamakta ve sonrasında oradan hemen 
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ayrılmaktaydılar. Agoradan çıkana kadar kulaklarını tıkamakta ve açtıklarında ilk duyacakları sözün 
kehanet olacağına inanmaktaydılar. Bu inanışın asklepieionlardaki yansıması ise hastaların 
hastalıklarının ne olduğuna ve nasıl tedavi edileceğine ilişkin soruların cevabını bizzat tanrı 
Asklepios’tan almak üzere uykuya yatmak şeklinde olmuştur.  

Antik Yunanlılar ve Romalılar düşlerin hem bedenin hem de ruhun mesajlarını ilettiği fikrinden 
hareketle, onun aynı zamanda tanı koydurucu ve tedaviyi yönlendirici bilgiler içerdiğine içtenlikle 
inanmışlardır. Psikolojik ve fizyolojik değişikliklerin birbiri ile bağıntısından haberdar olan dönemin 
hekimleri de hastaların maneviyatını yükselterek tedaviye destek olunacağını bilmekteydiler. Esasen 
asklepieionlarda şifa aramak için tanrının talimatlarını almak üzere uykuya yatmak, her şeyden önce 
“hastalığından kurtulma” umudunu canlı tutarak, kişinin iyileşmeye giden yolda bir adım öne 
çıkartmaktaydı. Fikren iyileşeceğine inanarak gelen hastanın gördüğü düşlerin yorumlanarak verilen 
ilaç, diyet, fizik tedavi, kusturma, kan alma gibi dönemin popüler tedavi yöntemleri sayesinde şifa 
bulması da kolaylaşmaktaydı.  

Gelecekten haber verdiğine inanılan (yazgıyı gösteren) “gerçek” tanrısal düşler, hekimin hastada 
yaptığı muayene ve araştırmalarla fark edemeyeceği bir takım işaretleri içerme olasılığı nedeniyle 
dönemin hekimleri tarafından da enine-boyuna incelenmiştir. Antik Greko-Romen hekimleri düşlerin, 
onların hastanın muayene ve incelemeleri sonucunda göremedikleri “gizli” gerçekleri ortaya 
koyduğuna inanmaktaydılar. Dönemin hekimleri genel olarak hastanın gördüğü düşlerin “tanrısal 
gerçekler” olduğu inancından hareketle, hastalığının tanı ve tedavisinin yönlendirilmesinde önemli bir 
bilgi kaynağı olarak kullanmışlardır.  

Laik tıbbın kurucusu Hippokrates’in düşlerle ilgili görüşleri çağdaşlarından biraz daha farklı olmuştur. 
Hippokrates döneminin düş görme ile ilgili inanışlarından biri olan “beden uykuya daldığında daha 
özgür hareket edeceğine” fikrine daha yakın olmuştur. “Regimen 4 or Dreams” adlı eserinde 
Hippokrates; beden uyanıkken ruhun onun iyi bir yardımcısı olduğunu, ancak işitme, görme, dokunma 
gibi eylemlerde vücuda verdiği destek nedeniyle dikkatinin bölünmesinin ruhu rahatsız ettiğini bildirir. 
Oysa beden uykuya dalınca ruh özgür kalmakta ve kavrayışı ile duyulabilir olanı duymakta, görülebilir 
olanı görmekte, dokunmakta ve hissetmektedir. Kısacası bedenin uykuya daldığı noktada ruh 
uyanmakta ve kendi işine bakmaktadır. Kısacası vücudun ve ruhun bütün işlevleri uyku sırasında ruh 
tarafından yapılmaktadır ve bu nedenle ruh tüm bu eylemlerin nasıl yorumlanacağını bilmektedir. İşte 
bu görüşe paralel olarak Hippokrates; düş görme ile gönderilen işaretlerin doğru yorumlanması için bu 
konuda tecrübeli “tercümanlara” ihtiyaç olduğu gerçeğini kabul etmekle birlikte düş görenin 
vücudundaki açlık, tokluk gibi değişikliklerin verilen mesajın yanıltıcı olmasına sebep olabileceğini öne 
sürmüştür.  

Hippokrates’e göre insanın gün içindeki yaşantılarının bir yansıması olan düşler düş görenin açlık veya 
aşırı tokluk gibi fiziksel durumlarından etkilenmediklerinden onun sağlıklı olduğunun da bir ifadesi 
olarak yorumlanmaktaydı. Ancak eğer görülen düşler, gün içindeki yaşantılarının bir yansıması değilse 
vücudun dengesiz (sağlıksız – dört unsur teorisi) olduğuna işaret etmekteydi. Düşlerdeki görüntüler ne 
kadar şiddetli ise, yani ruh ne kadar rahatsız ise, vücuttaki rahatsızlık kadar büyük demektir ve tedaviye 
ihtiyacı vardı. Hippokrates böyle durumlarda kusturucu kullanmayı, hafif bir diyet, günler içinde 
kademeli olarak artırılan sabah yürüyüşleri ve egzersizlerin faydalı olacağını öne sürmüştür. Eğer düşler 
yani ruhun rahatsızlığı çok şiddetli değilse, kusturuculara gerek yoktu. Sadece alınan gıdaların üçte bir 
oranında azaltılması ve daha hafif egzersizler yeterli olmaktaydı. Hippokrates eserinde bu temelde 
düşleri yorumlamayı ve görülen her düşün gerçek hayatla da bağlantısını göz önünde bulundurarak 
kişinin sağlığı hakkında bir öngörüde bulunmayı öneren birçok formül üretmiştir. 

Antik çağın önemli tıp öğretilerinden biri olan “Metodist” görüşü benimseyen hekimler düşlerin ve 
diğer kehanet yöntemlerinin tedavide hiçbir şekilde yeri olmadığını düşünürken, kişisel deneyimlerden 
başka hiçbir şeyi önemsemeyen “Ampirikler” düşlerin de kişisel deneyim olduğu fikrinden hareketle 
tedaviyi yönlendirmede faydalı olacağını düşünmekteydiler. Dönemin bir diğer tıp öğretisi olan 

prof. d
r. ta

mer akça



4 
 

“Dogmatizm” yanlısı hekimlerin düşlerin sağaltıcı etkileri konusunda fazlaca bir söylemleri 
olmadığından, onların neyi kabul edip neyi etmedikleri çok açık değildir.  

Her ne kadar “doğal” düş görmeler “laik hekimlerin”, “ilahi” düş görmeler “kehanet uzmanlarının” 
uzmanlık alanına giriyor gibi görünse de antik Greko-Romen çağında bu iki kavram birbirinden kolaylıkla 
ayırt edilemez duruma gelmiştir. Özellikle asklepieionlarda yorumlanan tıbbi düşler Homerik geleneğe 
uygun olarak ruhun sözcülük ettiği ilahi temelli olanlar olmuştur.  

Bergamalı hekim Galen de Hippokrates gibi “doğal” düşlerin vücuttaki olası dengesizliklere işaret 
ettiğini savunurken, “ilahi” düşlerin önemine de vurgu yapmış ancak bu iki düş grubunu birbirinden 
ayırmanın güçlüğünden bahsetmiştir. Galen düşlerin tanı koymada faydalı olabileceğini de bildirmiştir.  

Antik Greko-Romen uygarlığının sağaltıcı düşler konusundaki en çarpıcı örneğini Yunan sağlık tanrısı 
Asklepios’ta bulmak mümkündür. Tanrı Asklepios adına Hellenistik dünyanın birçok yerinde kurulmuş 
olan ve antik dünyanın hastaneleri kabul edilebileceğimiz “asklepieion”larda şifa arayan hastalar, özel 
ritüellerle sarmalanmış ilahi bir ortamda rüyaya yatarak tanrı Asklepios’un kendisine görünerek 
hastalığının tedavisini bildirmesini beklemekteydiler.  

Bir tür “telkin” tedavisi olarak da kabul edilebilecek olan bu eylemlere ait en sağlıklı bilgiler bilinen ilk 
asklepieion olan Epidaurus’ta dikilmiş yazıtlardan ve günümüze kadar en iyi korunmuş olan Bergama 
Asklepieionu’nda uzun süre tedavi gören hatip Auleus Aristides’in (MS 117-181) yazıya döktüğü 
anılarından (Hieroi Logoi – Kutsal Öyküler) elde edilmiştir.  

Antik kaynakların elimize ulaşan bilgilere dayanarak Bergama Asklepieionu’ndaki süreç aşağı yukarı 
şöyle işlemekteydi:  

Şifa bulma umuduyla asklepieiona gelen hastalar oradaki kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları veya 
tapınakta sunacakları adak ve hediyelerin satıldığı dükkânların iki yanda sıralandığı yoldan kapıya 
geliyorlardı. Asklepieiona giren hasta tanrının huzuruna çıkmadan önce arınma ritüellerine alınıyordu. 
Bu tören genelde kutsal su kaynaklarının doldurduğu kutsal havuzlarda yıkanma/paklanma işlemi 
oluyordu. Daha sonra hastalar maddi olanakları çerçevesinde tanrıya sunulmak veya tapınağa 
bağışlamak üzere yanlarında getirdikleri çeşitli adakları (eti yenen hayvanlar, yiyecekler, hediyeler) 
sunuyorlar, asklepieionda yer alan ve içinde tanrı Asklepios’un heykeli bulunan tapınakta “tanrının 
huzuruna” çıkarak ilahiler okuyor, kandiller yakıyor ve tanrıya saygılarını belirtiyorlardı.  

Bu törenlerin bitiminde akşama kadar asklepieionda bulunan stoalarda, meydanlarda veya istirahat 
alanlarında zaman geçiriyorlardı. Bu alanlarda daha önce buraya gelip şifa bulan hastaların bıraktıkları 
çeşitli teşekkür yazıtlarını veya heykelcikleri inceliyorlar ve diğer hastalarla sohbetler ediyorlardı. Bu 
incelemelerin ve sohbetlerin hastaların buradan iyileşerek çıkacaklarına dair maneviyatlarını artırmak, 
inançlarını pekiştirmek ve asklepieionun kurallarına sıkı sıkıya uymak gibi çok önemli roller 
oynadıklarına şüphe yoktur ki, bu durumun iyileştirmeyi hızlandırdığını dönemin hekimleri de 
bilmekteydiler.  

Asklepieiondaki tedavilere ilişkin teşekkür yazıtlarının MÖ V. yüzyıl gibi erken döneme ait olanlarında; 
tanrı Asklepios’un hastaları ameliyat etmesi, hastanın başını kesip tekrar yerine dikmesi veya gözü 
çıkmış kişinin göz küresi boşluğuna bir göz yerleştirmesi, kutsal yılanın veya köpeğin hastalıklı yeri 
yalayarak veya ısırarak iyileştirmesi gibi tamamen mucizevi yöntemler varken, bunlar Hippokratik 
tıbbın hüküm sürdüğü MS II. yüzyılda kaplıca tedavileri, egzersizler, ata binme, ava gitme, diyet, kan 
alma, kusturma ve bazı ilaçlar gibi daha laik uygulamalara doğru evrilmiştir.  

Yazıtlara bakılacak olursa, şifa aranmak için gelinen hastalıklar; kısırlık gibi ciddi uzmanlık isteyen 
konulardan, baş ağrısı gibi basit konulara kadar uzanan çok geniş bir yelpazededir. 

Asklepieionun sosyal alanları sadece meydan veya stoalarla sınırlı olmayıp burada bulunan kütüphane 
ve bir tiyatro hastalar için meşguliyet tedavisi anlamına geliyordu. Çeşitli dönemlerde inşa edilen 
Apollon ve diğer tanrılara ait tapınaklar da hastaların dini hassasiyetlerini artırarak tanrının tedavi edici 
gücüne olan inançlarını taze tutuyordu.  
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Akşam olduğunda istihare mekânına geçiliyordu. Dönemine göre basit duvarlarla çevrili bir alan veya 
kapalı bir bina olarak inşa edilen bu mekânlarda hastalara sessiz olmaları uyumaları söyleniyordu. Loş 
veya tamamen karanlık bir ortamda, etrafında dolaşan yılanların veya köpeklerin varlığını hissederek 
tanrıyı görme umuduyla uykuya yatan hasta tahminen sürekli uyku ile uyanıklık arasında REM (rapid 
eye movement – hızlı göz hareketleri) döneminde kalıyor ve rüya görüyordu. Böylesine mistik bir 
ortamda bir de üzerlerinde tanrı Asklepios’unki gibi harmanilerle dolaşan rahiplerin (asklepiad) 
varlığının eklendiği düşünülürse istihareye yatan hastaların düşlerinde tanrıyı görmeleri veya 
gördüklerini sanmaları oldukça olasıydı.  

Sabah olduğunda eğer sağaltıcı bir düş görülmüşse sabah kendilerini ziyaret eden asklepiadlara bu 
rüyalar anlatılıyordu. Asklepiadlar bu rüyaları yorumluyor, verilen mesajları çözümleyerek hasta için 
tanrının uygun gördüğü tedavilerin neler olduğunu bildiriyorlardı. Hasta gerek asklepieondaki 
yaşantılarının gerekse gördüğü düşün manevi etkisiyle verilen genelde önerilere koşulsuz şartsız 
uyuyorlar ve iyileştiklerine kanaat getirildiklerinde evlerine dönüyorlardı.  

Asklepieionu terk etmeden önce minnettarlığını göstermek üzere tanrıya yiyecek, adak hayvanları, 
para, ilahiler, teşekkür yazıtı/plaketi veya hastalığın olduğu organı (kulak, göz, bacak, kol, el gibi) 
betimleyen bir küçük heykelcik (votiv) gibi hediyeler sunuluyordu.  

Düş görmenin maneviyatı yükseltmesine en çarpıcı örnek olarak antik dünya gezgini ve coğrafyacısı 
Pausanias’ın (MÖ II. yüzyıl sonları) Epidaurus Asklepieionu’nun kapısında gördüğü yazı verilebilir: “Bu 
sınırlar içinde hiçbir adam ölmez ve hiçbir kadın çocuk doğurmaz”. Esasen asklepieionlara girmeden 
önce hastalar hekimler tarafından muayene edilmekte ve ölmek üzere olanlar ile (o dönemde doğum 
esnasında ölümler çok fazla olduğu için) hamile kadınlar alınmamaktaydılar. Böylece asklepieiona kabul 
edilen hasta kendisinde ölümcül bir hastalık olmadığını bilmekte ve tanrının vereceği tedavilerle 
iyileşeceğine olan inancı artmaktaydı. Bu da doğal olarak iyileşmeyi hızlandırmakta ve tedavi olan 
hastaların giderken bıraktıkları teşekkür yazıtları asklepieionların şöhretine katkıda bulunmaktaydı. 
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