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Taekwondo Nedir?

Mantığın döğüş sanatı olarak tabir
edebileceğimiz Taekwon-Do,kelime olarak.el ve
ayakla yapılan vuruşların ilmi,felsefesi anlamına
gelir.Bunu şöyle açıklıyabiliriz.TAE.Ayak
vuruşları,KWON: el vuruşları Do.isebu döğüş
sanatınıtatbiki esnasındaki izlenilecek yolun ve
döğüşün felsefesi degerlerinin genel adıdır.Kişi
istediği kadar esnek ,istediği kadar güçlü el ve ayak
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vuruşlarına sahip olursa olsun eğer do kurallarını
uygulamıyor ve bu sporu sadece döğüş sporu
olarak görüyorsa Takwondocu sıfatı taşıyamaz.Zira
taekwondo bir saldırı değil 20 yüzyılı aşkın bir
zamandan beri korede bağımsız olarak geliştirilmiş
ve uluslararası çağdaş bir nitelik kazanmışolan
savunma sporudur.Taekwondonun başlıca özelliği
çıplak el ve ayaklarla rakibe karşı geliştirilen
savunma tekniklerini içeren bir müsabaka sporu
olmasıdır.

Taekwondonun tüm hareketleri.bu sporun düşmana karşı
savunma amacıyle geliştirildiğinden bu güne
kadar,savunma ruhunun eğemen olduğu bir temel
üzerine kurulmuştur.Dolayısıyla bu sporu saldırı olarak
kullanan kimseler bu sporun ana ilkelerinden
uzaklaşırlarki taekwondo caiması içinde yer
alamazlar.Vucutlarının tüm organları ile ,kendilerini
savunmak için süper tekniklerle eğitilmiş olan
taekwondocuların yanlız fiziksel güçleri değil,dahada
önemlisi kendlerine olan güvenleri,herkese karşı saygılı
olmaları ve disiplinleri daha çok ön plana
çıkar.Taekwondocu için bütün vucut bir savunma
silahıdır.Saldırganları elleri yumrukları ayakları veya diğer
organları vasıtasıyla kolaylıkla tesirsiz hale getirme
yeteneklerine sahiptirler.
Taekwondo kişinin güven duygusunu geliştirmesi
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bakımından büyük öneme sahiptir.Kendine güvenen
insanlar daha zayıf olanlara karşı alçak gönüllü ve
hoşgörülü olurlar.Her kaba kuvvetin arkasında kişinin
aslında kendi nefsini ve benliğini öne çıkarma duygusu
yatar.Bazen sudan sebeplerle,korkunç cinayetlerin
işlenmesinde sebep olan şey,o sebebin cisim olarak
değeri değil,kişideki benliğini ispat duygusudur,
Taekwondocu bu nedenle kendini savunma ve
karşıdakini berteraf etme konusunda eğitimli olduğundan
asla kendini ispata kalkışmaz .Çünki ispatı zaten devletin
verdiği diplomadır.Bu nedenle sabırlıdır.Hiç bir
taekwondocunun sokak kavgalarına karıştığı ve bir kişiyi
incittiği vaki değildir.Hatta basit arbedelerde
taekwondocu,tokat yemeyi bile göze alır incinir ama
gururu kırılmaz ve aldırmaz.Ne zaman cana kasıt olursa
saldıranında iyiliği için müdahaleci olur.
Yeni başlıyan bir öğrenciye doğal olarak egsersizler ve
disiplin ortamı zor gelebilir. Ancak sıkı ve disiplinli bir
çalışma ile sonuca yaklaşılır. Bu sürenin uzunluğu
manevi yapısına göre öğrencinin sabır ve dayanıklılığının
göstergesi olarak bu vasıfları kazanmasını
sağlar.Başarıya ulaşmak için öğrenci sabırlı ve dayanıklı
olmak zorundadır.Bunun başka alternatifi olmadığına
göre,başarabilen öğrenci belki farkında olmasada ,sabır
ve dayanıklılık gibi gerçektende insanlığın ihtiyacı olan iki
vasfa sahip olmuş olur
TAEKWONDO çalışmaları birkaç kısımdan
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oluşur.1=poomse 2=Hyank:Temel teknik kuralları,kültür
fizik, temel teknik çalışması,ellik çalışması,ikili çalışma
3=Müsabaka 4=Kırış tır. çalışmaya başamadan
öğrenci salona ve hocasına selam verir.
salonda 1=sessizlik 2=sigara içmemek 3=salonda
uygun kıyafetle dolaşmak 4=selamlama gibi do kuralları
geçerlidir.
Taekwon-do akli ve ruhi beceriye dayanan,bedeni ve ruhi
gelişmeyi sağlıyan, her yaştaki insana hitap eden bir
ahlak sporudur.
Düşünülecek olursa;eğer Do olmasaydı,katı duygu ve
düşünceye sahip kişiler ki , bu insanlıgın oluşundan beri
vardır,öğrendikleri teknikleri ve çalışmayla elde ettkleri
gücü günlük yaşantılarında hoşlanmadıkları kişilere
uygulardı.Yine eger Do olmasaydı, yetiştirilen öğrenciler
toplum içinde birer patlamaya hazır bomba gibi dolaşa
bilirlerdi.İşte Do'nun önemi budur.Hersporcun
denetlenmesi zordur.Ancak onları yaptıkları sporu kişiye
temiz ahlak üstün karakter,sabır ve dayanıklılık
kazandırdığı olgusu aşılanırsa başarı elde edilir.Eğer
araştırılacak olursa ,hemen hemen tüm uzakdoğu
sporlerının kurucusu Rahip yadaBudisttir.Demek oluyorki
TAEKWON-DO dadece el ve ayakla yapılan bir dövüş
değilrühi bir motivasyondur.Erken yaşta başlanılan taek
wondo çoçuğun kendine güven duygusunun artmasına
,DO jank kuralları çerçevesinde toplum içindebu saygı
kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlar.Taekwondo
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,selam ile başlar selam ile biter.Sporcuda aranan en
önemli nitelik saygı ve disiplindir.
TAEKWONDO NEZAKETLE BAŞLAYIP NEZAKETLE
BİTER
Sporcu salona girdiğinden itibaren tüm ciddiyetiyle
bayrağı ve hocasını selamlar.Aynı şekilde hocasına
onlara eğilerek karşılık verir.Bu dsiplin çalışma bitene
kadar devam eder.Taekwondocu herzaman
Adil,tarafsız,haklıdan yana ve vatanperver olarak yetişir.
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