
Yetişkin Aikido Eğitimlerimiz

Kelime anlamı olarak Aikido;

Ai : Birleşme, uyum
Ki : Yaşam gücü, evrensel enerji
Do : Yol

Bir bütün olarak bakıldığında Aikido; evrensel enerji ile uyumun yolu ya da uyum ve 
enerjinin yolu olarak tanımlanabilir. Bazı eğitmenler ve kaynaklar Aikido’yu evrensel 
enerjiyle bütünleşme yolu olarak, bazıları da uyum ve sevginin yolu olarak 
tanımlamaktadırlar. Aikido’nun kurucusu O’Sensei Morihei Ueshiba’ya (1883-1969) göre 
Aikido Barışın yoludur. O’Sensei, Aikido’nun felsefesini, kişinin kendisini ve kendi yaşam 
gücünü geliştirmesi olarak tanımlamıştır.

Aikido’da fiziksel üstünlük ya da güç gereksinimi söz konusu olmadığından, her yaştan 
çocuk, genç, kadın ve erkek Aikido Sanatını çalışabilir. 

Aikido’nun Kişiye Kazandıracakları 

Aikido eğitimlerimizde uygulanan çalışmalar, tekniği ve altındaki güçlü felsefesi ile;

* Özgüven kazanımı/gelişimi
* Özdsiplin kazanımı/gelişimi
* Ruhsal gelişim
* Tekniksel gelişim
* Zihinsel gelişim
* Koordinasyon kazanımı/gelişimi
* Kondisyon artışı
* Konsantrasyon yetisinde artış
* Zor durumlar ve baskı altında doğru karar verebilme yetisinin kazanılması/gelişimi
* Stres yönetimi yetisinin kazanımı/gelişimi
* Kendine, diğer bireylere ve çevreye saygı
* Liderlik vasfının kazanımı/geliştirilmesi
* Takımın, grubun bir parçası olabilme
* Ego kontrolü ve egoyu yarara kullanabilme
* Farklı çevrelere uyum sağlayabilme
* Güçlü psikolojik yapıya sahip olabilme
* Değişen durumlara adaptasyonda kazanımı/gelişimi
* Hızlı düşünebilme ve karar verebilme yetisinin kazanımı/gelişimi
* Bireyler ya da durumlarla uyumlu olabilme/uyumlu hale gelebilme
* Olaylara ve durumlara farklı açılardan bakabilme yetisinin kazanımı/gelişimi



* İçsel gücün farkına varılması ve kullanımı
* Sorumluluk bilinci kazanımı/gelişimi
* Kendi kendine yetebilme
* Karar verebilme yetisi
* Farkındalık kazanımı
* Reflekslerin gelişimi
* Ekipman bilinci
* Mesafe algısı ve mesafe bilinci kazanımı/gelişimi

gibi her yaştan öğrencimizde halihazırda bulunan vasıfları geliştirmeyi ya da onlara bu 
vasıfları kazandırmayı ve sürekli gelişimi hedefler.

Ayrıca;

Aikido’da öğrenilen, uygulanan ve sürekli tekrar edilerek çalışılan teknikler; rakipleri etkisiz 
hale getirmekten ziyade, yaşamımızdaki sorunları ve bizi etkisi altına almaya çalışan, 
güçleri bir uyum içinde nasıl kontrol altına alacağımızı anlamamıza yardımcı olan 
tekniklerdir. 

Aikido çalışan kişiler gündelik hayatlarında, iş ve okul yaşamlarında da stresle daha 
kolay başa çıkabilmekte, stresi kontrol altına alabilmektedirler. Ayrıca sistemli, 
istikrarlı ve düzenli çalışmayı kişiye aşılayan Aikido sayesinde kişiler iş ve okul 
yaşantılarında daha kısa sürede daha başarılı hale gelebilmektedirler.
Aikido, kişinin kendisini birebir olarak görmesini sağlayan bir ayna gibidir. Kişi Aikido ile 
kendisini analiz ederek kendisindeki zayıflıkları güçlendirek kişisel bir gelişim elde eder. 
Aynı zamanda Aikido, zihinsel akli ve içsel olarakta kişisel gelişim sağlamaya yardımcı 
olmaktadır. 

Aikido’daki tek mücadele kişinin kendi gelişiminde daha iyiye gelmek için sürekli olarak 
kendisiyle verdiği mücadeledir. Aikido’da partneriniz ile yapılan birebir bir mücadeleyi 
amaçlamamaktadır. Unutulmamalıdır ki çalışma arkadaşlarımız (Dojo partnerlerimiz), 
bizlerin rakipleri değil, sadece bizlerin daha iyiye ulaşabilmesinde birer yardımcıdır.

Aikido, kişiye kendisini ve yaşamı tanıtan, çevresini algılamasına yardımcı olan; kişinin 
kendisine, yaşama ve çevresine karşı saygılı olmasını öğreten bir sanattır.

Aikido’da öğrenilen ve çalışılan teknikler kişiye, hayatında kendinden güçlü kişiler 
ya da durumlar ile karşılaştığında yenilmenin tek sonuç olmadığını, o baskı ya da güç 
ile uyum halinde olunursa her zaman olumsuz durumların üstesinden gelebilmeyi öğretir. 
Her atak/saldırı ya da hayattaki güç durum altında bile daima bir çıkar yol vardır. Aikido’da 
kişiye bu çıkar yolları bulması konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir.



Aikido’nun Tarihçesi

Modern bi Japon Savaş Sanatı olarak tanımlanan ve yirminci yüzyılda ortaya çıkan 
(Aikido’nun Aikido adını alması 1942 yılına dayanmaktadır) Aikido Sanatı’nın kökeninde; 
Samuray’ın sanatı olarak tanımlanabilecek ve 1.000 yıllık geçmişe sahip olan Daito Ryu 
Aikijutsu ve Kenjutsu (japon kılıç kullanma sanatı) sanatları bulunmaktadır. 

Aikido savaş ve mücadeleden uzak bir ortamda rakiple uyumlu hale gelerek onu kontrol 
altına almayı ya da etkisizleştirmeyi çalışanlara öğreten bir Savaş Sanatı’dır. Aikido’yu 
sadece bir Savunma Sanatı olarak nitelendirmek doğru değildir. Aikido size olumsuz bir 
durumda ya da saldırı anında kendinizi koruyabilmeyi öğretirken, aynı zamanda size 
gerektiğinde ofansif olarak kullanılacak teknik, hareket ve kombinasyonları öğretmektedir. 
Aikido bir spor değil, sanattır. Aikido’dan bir Sanat olarak bahsedilmesinin en büyük sebebi 
onun, bir mücadele ya da dövüş sporu değil, fiziki-akli-zihinsel-içsel bir gelişim öğretisi ve 
yolculuğu olmasından dolayıdır. Aikido’nun müsabakası ve maçı yoktur, Aikido’da 
mücadele söz konusu değildir ve Aikido Sanatı’nda mücadeleye yer yoktur. Aikido’da, 
tekniği uygulayan kişi (nage) ve teknik üzerinde uygulanan kişi (uke) kusurusuz bir uyum 
ve bütünlük içinde birlikte hareket etmekte ve çalışmaktadırlar. Aikido’da kazanan ya da 
kaybeden yoktur. Aikido’da rekabete yer yoktur, Aikido kişisel gelişim ve ilerleme için 
yapılan ve çalışılan bir öğretidir. Amaç kişinin dünya ile barışık ve uyumlu bir şekilde 
kendisini sürekli olarak geliştirmesidir.

Aikido kişiye tekniklerin uygulanması sırasında; zihin, beden ve ruhun kusursuz bir uyum 
ve bütünlük içerisinde kullanılmasını çalıştırılmasını öğretmektedir. Aikido tekniksel bir 
öğreti ve gelişimin yanı sıra çalışanlara, zihinsel, bedensel ve içsel bir gelişimin de 
anahtarını sunmaktadır. 


Aikido’da, diğer pek çok savaş sanatının aksine güç kullanımı ön planda tutulmamaktadır 
ve önemli değildir. Amaç rakibin tutuş, vuruş, saldırı, sarılma, itme, çekme, silahlı/
ekipmanlı saldırılarına karşı onunla uyumlu hale gelerek, ona karşı koyup direnmeksizin 
onu kontrol altına almak ya da etkisizleştirmektir. Temel olarak Aikido teknikleri; rakibin 
dengesini bozmak, kilitleme-bükme-döndürme ve baskılama teknikleriye rakibi 
etkisizleştirmek ya da kontrol altına almak, fırlatma teknikleriyle saldırganı fırlatmak ve 
çeşitli vuruş teknikleriyle saldırganı kendinizden uzak tutmaktan oluşur. İleri seviyelere 
doğru, saldırganın sizi tutmasına ya da size hehangi bir atak yapmasına fırsat vermeksizin 
onu kontrol altına almak ve etkisizleştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca Aikido Sanatı, pek 
çok savaş sanatının aksine birden fazla rakibin ve saldırganın ataklarına cevap verebilecek 
şekilde tasarlanmış ve kurgulanmış bir sanattır. Bu da bir savunma sanatı olarak Aikido’yu 
günlük hayatta da etkili bir sanat yapmaktadır. 


Aikido geleneksel Japon Budo’sunun (bu-do kelime anlamı olarak, savaş/çatışma yolu ya 
da savaşın/çatışmanın önlenmesinin yolu anlamındadır ve Japonca bütün Savaş 
Sanatlarını tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür.) bir örneğidir. Budo, kelime anlamıyla 



mızrağı durdurmak anlamına gelir. Günümüzde en yaygın tanım olarak ise Bu-Do 
kelimesinin karşılığı olarak Savaş Sanatı kullanılmaktadır. Savaş sanatı, Budo’yu en yakın 
ifade eden kavram olabilir. Genellikle bir savunma sanatı olarak tanımlansa da Aikido 
tekniklerini öğrenen kişi, her savaş sanatı/disiplini gibi bu sanatı da gerektiğinde bir 
savunma aracı, gerektiğinde ise bir saldırı aracı olarak kullanabilir. Ancak temel Aikido 
öğretisinin içinde yatan felsefe gereği bir saldırı ya da savunma yapmaya gerek 
kalmaksızın ortaya çıkabilecek durumu önceden sezerek, meydana gelmemesi için gerekli 
önlemleri alabilmek kişiye bu dersler kapsamında öğretilmektedir. Aikido’da kişisel gelişim 
ve disiplin açısından kullanılmakta ve Dojo’larda (çalışma alanında) uygulanmakta olan 
kurallar ve etiketler bulunmaktadır. Diğer pek çok Do Sanatında olduğu gibi Aikido’da da 
hiyerarşi, disiplin ve düzen oldukça önemlidir.

Detaylı bilgi ve ücretsiz deneme dersi rezervasyonu için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 


