
Kenjutsu Eğitimlerimiz

Kenjutsu, 15. yüzyılda Japonya'da ortaya çıkmış, Japon Kılıcının (katana) kullanımında 
uzmanlaşılan, Japon Savaş Sanatıdır. Kılıcın kınından çekilişinden itibaren, Japon kılıcı 
kullanımı sanatıdır. Kenjutsu sanatı aynı zamanda Aikido’nun temelinde yatmakta olan 
savaş sanatlarından bir tanesidir. 

Samuraylar kılıcı ruhun yansıması olarak görürlerdi. Kılıç ustaları Kılıç Sanatını (Kenjutsu) 
sadece üstün bir Savaş Sanatı olarak değil, ruhun derinliklerini temizleme yolu olarak 
geliştirdiler. Kılıcın gizli tekniklerini ve ruhani niteliklerini çalışabilmek için birçok Kata 
(belirli senaryolara karşı uygulanacak tekniklere göre hazırlanmış çalışma formları) 
geliştirildi. Kata, Sanat için gereken ince hareketlerin öğrenilmesinin genel yoludur.

Kenjutsu ‘nun kişiye kazandıracakları

* Kenjutsu (Kılıç Sanatı) çalışmalarımız, ruhumuzu arındırmak ve disipline etmek içindir.
* İçsel huzur, aydınlanma ve sakin bir uysallık kazanmak içindir.
* Zihinsel kararlılığın gücüne ulaşmak içindir.
* Konsantrasyonu arttırmak içindir.
* Koordinasyonu arttırmak içindir.
* Enerjimizi farklı alanlara yönlendirebilmek ve aktarabilmek içindir.
* Algımızı ve farkındalığımızı geliştirebilmek içindir.
* Denge hissimizi yükseltebilmek ve reaksiyon becerilerimizi arttırabilmek içindir.
* Çalışmakta olduğumuz diğer sistemlere katkı sağlayabilmemiz içindir.
* Savaşçı zihnini hissederek, zihinsel bir gelişim sağlayabilmemiz içindir.
* Vücut ve zihin dengemizi düzene koyabilmemiz içindir.
* Kontrol yetimizi arttırabilmemiz içindir.

Kenjutsu kişiye duygularını kontrol altına almayı ve bu duygularını dışarıya belli  etmemeyi 
öğretir ve eğitim yoluyla, hareket halindeyken vücut kontrolünü geliştirir, kişinin vücudunun 
ve ruhunun dengeli hale gelmesine yardımcı olur. Hem bu sayede, hem de kılıcın aslında 
elin bir uzantısı oluşu sayesinde Kenjutsu çalışmalarımız Aikido, Aiki Self Defence ve 
Kempo Karate çalışmalarımıza yardımcı olmaktadır. Kenjutsu antrenmanları aynı zamanda 
kişiye; zorluklarla yüzleşmede rahatlık, baskı altında sakin kalabilmek ve stresimini kontrol 
edebilmek ve yönetmek konularında yardımcı olmaktadır. Kılıç çalışmalarımız; zihin, vücut 
ve ruhu uyumlu hale getirmesinin yanı sıra, kişinin vücuduna çabukluk, esneklik, atiklik ve 
sürat, zihnine de açıklık kazandırır.

Kenjutsu sistemimizin çalışmaları sırasında ilk olarak, kılıç kınındayken alınan temel 
duruşların, kılıcı kınından çıkartmanın, kılıcı temizlemenin, kılıcı kınına geri koymanın, 
hazırda duruş pozisyonlarının/başlangıç pozisyonlarının, ayak hareketlerinin ve 
varyasyonlarının, bireysel egzersizlerin, farklı açıların ve kesiş tekniklerinin ve Kata 
formlarının öğretilmesini amaçlayan solo (partnersiz) egzersizler öğrencilerimize öğretilir 



ve çalıştırılır. Ancak uygulayıcının doğru işleyişi tamamlayabilmesinden sonra, çiftler için 
olan Kumitachi hareketleri (karşılıklı olarak uygulanan hareketler) çalışılmaya başlanır. Bu 
Kumitachi egzersizleri; hem ofansif teknikler, hem de defansif tekniklerden oluşmaktadırlar. 
Kenjutsu derslerimizde öncelikle Bokken (tahta samuray kılıcı) ile çalışmalarımız 
yapılmaktadır. Ancak belirli bir seviyeye ulaşan öğrencilerimiz, Katana (gerçek Samuray 
Kılıcı) ile çalışmalara başlayabilmektedirler.

Çalışmalarımızda, belirli seviyelerden itibaren öğretilmeye ve çalıştırılmaya başlayan Kata 
formları, kişinin sabır seviyesini ve soğukkanlılığını arttırırken aynı zamanda da uygulanan 
tekniklerin gelişimine yardımcı olur. Kenjutsu daima sakinlikle, acele etmeden ve dikkatli 
bir biçimde çalışılması gereken bir sanattır. Özellikle karşılıklı uygulanan Kumitachi 
hareketleri sırasında dikkat son derece önemlidir. Dikkatsizce ve odaklanmadan yapılan bir 
çalışma karşılıklı yaralanmalara sebebiyet verebileceğinden, yorgun ve odaklanılamayan 
durumlarda bu tarz hareketlerin çalışılmasından kaçınılmalıdır. Bu gibi durumların 
oluşması halinde, öğrencilerimiz Eğitmenlerine durumlarını açıklamakta ve çalışacakları 
hareketler Eğitmenleri tarafından değiştirilmektedir.

Bokken adı verilen tahta kılıç, Aikido eğitimlerinde de kullanılmakta olan temel silahlardan 
birisidir. Bu nedenle kişi direk olarak Kenjutsu eğitimi almasa bile, Aikido eğitiminin bir 
parçası olarak kılıç kullanımını öğrenecetir. 

Kenjutsu Eğitimlerimizde öğrencilerimiz sadece samuray kılıcının kullanımını 
öğrenmemektedirler. Bokken (tahta kılıç) ve Katana (gerçek Samuray Kılıcı) kullanımı 
eğitimlerinin yanı sıra; Tanto (bıçak), Jo (sopa -120,127cm-), Tambo/Tanbo (el sopası 
-45-50cm-), Hanbo (kısa sopa -90cm-), Bo (uzun sopa -180cm), Wakizashi (kısa Samuray 
Kılıcı), Tong Fa/Tuifa, Naginata (Japon Samuray Mızrağı), Yari (farklı bir tip Japon 
Mızrağı), Sai gibi çeşitli değişik silahların da eğitimlerini almaya başlamaktadırlar.

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


