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AD S Zİ, maddelerin 
yaydıkları ışınımların 
veya ener i alanları
nın herhangi bir cihaz 
olmaksızın algılanması 

yoluyla bunların yerleri, durumları 
veya çeşitli özellikleri hakkında bilgi 
verme yeteneğidir. adyestezi keli
mesi, rekçede ışınım anlamına gelen 

radi  ve hassâsiyet anlamına gelen 
atince esthesie  kelimesinden 

meydana gelmiştir. İnsan bedenindeki 
titreşim alanlarının, canlı ya da cansız 
nesnelerin ener i alanlarıyla rezonansa 
girdiğine inanılmaktadır. 

ağlar boyunca radyestezinin 
birçok şekilde uygulandığı görülmek
tedir. enel olarak iki ayrı radyestezi 
yöntemi vardır: çatal çubuk yöntemi ve 
sarkaç yöntemi. ârihte daha çok çatal 
çubuk yöntemi kullanılmıştır.

adyestezinin bugünkü biçimiyle 
M   bin yıllarında mevcut olduğu
na dâir kanıtlar vardır: Büyük Sah
râ’nın kuzeyinde, assili yakınlarında 
keşfedilen mağara resimleri arasında 
radyestezi işlemi yapar şekilde çizilmiş 
sığır çobanı tasvirleri mevcuttur. Bu 
resim bilindiği kadarıyla bir radyes
teziste âit ilk temsîlî çizimdir. üney 
Afrika umhûriyeti’nde de benzer 
mağara resimlerine rastlanmıştır. Bu 
resimlerin eolitik ağ’a âit oldukları 
tahmin edilmektedir. Mısır medeni
yetinde de radyestezinin kullanıldığı 
bilinmektedir. Ayrıca ititlerde mâden 
arama amacıyla radyestezinin kullanıl
dığını gösteren deliller bulunmaktadır. 
İnkalarda da bu yöntemin bilindiğini 
gösteren oyma şekiller vardır. Bu da 

bize radyestezinin dünyânın her tarafı
na yayıldığını ispatlamaktadır.

unanlar, günümüzde olduğu gibi, 
hem su ve mâden cevheri aramak için 
hem de gâipten haber vermek ama
cıyla kullandıkları radyestezi sanatına 

rhabdomancy  adını vermişlerdir. 
er iki uygulama türünü de kapsa

yan bu terim, çubuk ve gâipten haber 
verme kelimelerinden oluşturulmuş
tur. oma’da MS  yıllarında Büyük 

heodorus’un, devlet vekîli assio
dorus’a su aracıları bulması için emir 
verdiği kaynaklarda mevcuttur. Ayrıca 

ossiter aymond, adyestezi ubu
ğu  adlı makâlesinde ersler, İskitler 
ve Medlerde radyestezinin gâipten 
haber verme amacıyla kullanıldığını 
belirtmiştir. 

oma İmparatorluğu’nun yıkıl
masından sonra bütün okült sanat
larla birlikte zayı  ayan radyestezi, 

önesans ile tekrar canlanmıştır. 
V . yüzyılın sonlarında radyestezi, 

İngiltere kraliçesi . lizabeth’in kalay 
aramaları için Almanya’dan radyeste
zistler getirtmesine yol açacak kadar 
yaygınlaştı. V . yüzyılda ise radyes
tezistlerin mâden damarlarının tespit 
edilmesinde yararlılıkları kesinlikle 
kabul edilmekteydi. V . ve V . yüz
yılda radyestezi, özellikle Avrupa’da en 
parlak dönemini yaşamıştır. adyes
teziyi su bulmak için sistematik bir 
tarzda kullanan ilk kişi muhtemelen 
Beau Soleil Baronesi olmuştur. Ancak 
baronesin çalışmaları, mâden aramaya 
yönelik çalışmaların yanında ikinci 
planda kalmıştır.

Martin uther’in  yılında rad
yestezi uygulamalarını kınamasından 
sonra, radyestezi faâliyetleri daha çok 
karanlık güçlerin işi olarak mütâlaa 
edilmeye başlanmıştı. adyestezistler, 
bu inancın doğurabileceği tepkilerden 
korunabilmek amacıyla bâzı önlemler 
almayı ihmal etmiyorlardı. rneğin 
radyestezi çubuğunu vaftiz ediyorlardı.

V . yüzyılın ikinci yarısında, 
Alman mâdencilerinin radyestezist
lerden yararlanma âdetinin giderek 
terk edildiğini görüyoruz. n son resmî 
radyestezist de  yılında mâdencilik 
yetkilileri ile arasında çıkan anlaşmaz
lık sonucu işten çıkartılmıştı. Bundan 
sonra radyestezi azalmış ve üney 
Fransa’ya kaymıştır. 

sikolo ik tedâvilerden mâdenciliğe 
kadar geniş bir alana sâhip olan ve gizli 
bir ilim olarak târif edilen radyestezi, 
hâlen kullanılmaktadır. 
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