
GELİŞMİŞ İÇSEL BECERİLER – DIŞSAL YAKLAŞIMIN AKSİNE – BİR WING CHUN’CUYA İLERLEYEN 

YAŞLARA KADAR SİSTEMİ MİNİMUM ÇABA İLE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMA İMKÂNI VERİR. 

İçsel Win Chun’un son zamanlarda gittikçe popüler hale gelmesiyle pek çok kişi bu modaya 

uymaya başladı. Ama görünen o ki pek çoğu için “içsel” sözcüğü başka şeyleri ifade ediyor. 

Peki, Wing Chun sistemini içsel olarak nitelendiren belli başlı özellikler nelerdir? 

Birincisi beden İç makine ile uyumlu olabilmelidir. Bu da temel ve orta düzeyde, yerden rakibe, 

rakipten de yere etki ya da tepki gücü olarak akan güce bağlıdır. Bunun kolayca gerçekleşebilmesi 

için de bedenin Sung ve Cai durumunda olması gerekir; yani beden tüm gereksiz gerginliklerden 

kurtulup harekete hazır hale gelmeli, eklemler açılıp momentumu doğru kullanarak saldırmak ve 

geri çekilmek için birlikte çalışmalıdır.  

Temel ve orta düzey diye özellikle belirttim çünkü içsel çalışmaların en ileri seviyesinde güç esas 

olarak göbek deliğinin yaklaşık 6-7 santim aşağısındaki, vücudun en büyük enerji merkezi olan alt 

Dan Tien’den gelir. Bu, vücuttaki herhangi bir temas noktasından enerji çıkarabilen Wan Yuen Lik 

(evrensel güç) adındaki, Ging gücü formunda, aynı anda altı farklı yöne gidebilen karma bir 

güçtür.Ne var ki belirli bir antrenman metodu ve sabır gerektirdiği için günümüzde bu seviyede 

pek fazla kişi yoktur. Dışsal Yöntem daha kolaydır ve daha çabuk sonuç verir, ama eğitim alma 

şansına sahip olanları, benim düşünceme göre, çektikleri zahmete değecek, Dışsal yaklaşımın 

ötesinde, ilerleyen yaşlara kadar yetecek mükâfatlar beklemektedir.İkincisi bedenin Çinlilerin 

dediği gibi “iyi bir çerçevesi” olmalıdır. Buna “iskelet” diyen de vardır ama iskelet daha katı bir 

şeyi ifade eder, o yüzden bu terim popüler olsa da çok da doğru değildir ama tabii karar sizin. 

Çerçeve olmadan bedenin yeterli güç kullanması ya da gücü idare etmesi mümkün değildir. İyi bir 

çerçeve kendi denge merkezinizi idare eden gücün en önemli parçasını devam ettirirken Ham 

Hung “Boş Göğüs”, Lok Bok “Düşen Omuzlar” ve Cham Jarn “Batan Dirsekler” konseptlerine bağlı 

kalmalıdır 
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Chi Sau’da bu niteliklerin ne kadar geliştiği genellikle çok nettir ve kabaca dört aşamada görülebilir: 

1) İnsanların yeteneksizliklerini karşılarındaki kişiye abanıp sarılarak telafi ettiği, ortalama bir Wing 

Chun’cu tarafından kolayca avantaja çevrilebilecek olan yaslanma aşaması. 

2) Chi Sau antrenmanı süresince kolların vücuttan, az çok, ayrı olarak kullanıldığı ve kısmi kas gücüyle 

ileriye itildiği, neticede kolların yandığı vb. kısmi güç kullanma aşaması. İlk aşamadan iyidir ve pek çok kişi 

bunu yapar ama üst düzey İçsel Çin savaş sanatı değildir. 

3) Tüm eklemleri kullanarak yerden rakibe rakipten de yere akan güçle birlikte gücün doğru şekilde idare 

edildiği; Wing Chun’cunun gerektiğinde kendi denge merkezini koruyup rakibininkini bozabilecek şekilde 

geri çekilebilmesine imkân veren aşama.   

4) İlk önce çerçeveyi ve Qi enerjisini işleme becerisini geliştirmeden gelinemeyecek olan Wan Yuen Lik – 

yani evrensel karma güç– aşaması gerçek Ging’in kullanılıp vücudun her kısmından atılabildiği aşamadır. 

Bu seviyede fazla kişi yoktur. 

Üçüncüsü, her İçsel Wing Chun nesli farkındalıkla hareket etmelidir. Formlarımıza ve antrenmanımıza güç 

sağladığımız Yi (amaç) çok önemlidir; arkasında doğru bir amaç olmadan aceleyle yapılan bir form boş bir 

koreografiden başka bir şey değildir ve bizi bir yere götürmez. Benim kendi IWKA Wing Tjun sistemimde 

“Zihin Çalışması” zorunludur; büyük usta Ip Man’ın en seçkin öğrencilerinden, aramızdan ayrılan büyük 

usta Chu Shong Tin de bu bakış açısını daha yüksek bir seviyeye taşımış ve bu çalışmaya şu ismi vermiştir: 

Nim Lik, yani Zihin Gücü.  İyi bir nefes kontrolü de gereklidir ve daha ileri seviyede buna bir hayli 

tartışmalı Qi de eklenecektir. Sadece nefes konusunda ayrı bir makale yazabilirim fakat Wing Chun için 

önemli olan karın solunumu yapmaya çalışmak, göğüs solunumundan kaçınmaktır. 

Dolandırıcılar tarafından mistik güçlerle bağlantılı bir terim olarak kullanıldığı için Qi’nin adı kötüye 

çıkmıştır. Qi mistik bir şey değildir ve bir enerji formu olarak görülmelidir. Qi’nin farklı türleri olduğunu da 

hatırlamakta fayda vardır. Soluduğumuz hava, klasik bir Çinli’ye göre bir Qi türüdür; meridyenler boyunca 

akan ve Geleneksel Çin Tıbbı’nda akupunktur ile yenilenen enerji de bir başka tür Qi’dir. Dövüş 

sanatlarında kullanılan enerji Dan Tien’e doğru iner, oradan Wan Yuen’e dönüşüp Ging formunda ortaya 

çıkar. Bu da bir başka Qi formudur. Yani pek de mistik bir tarafı yoktur. Qi belli bir tür enerji türünün 

Çince tanımından başka bir şey değildir.Gelişmiş içsel beceriler – dışsal yaklaşımın aksine – bir Wing 

Chun’cuya ilerleyen yaşlara kadar sistemi minimum çaba ile etkili bir şekilde kullanma imkânı verir. Chi 

Sau’ya bakıp Lat Sau (Serbest Dövüş) ya da Da Sau (Vuran Eller) uygulamaları açısından İçsel özelliklerin 

neler olduğunu sorabilirsiniz.  Wing Chun’da yumruk yumruğa dövüşün İçsel yolu klasik “Rakip senden 

güçlü ise karşı koyma, geri çekilirse takip et, yol açıksa ilerle” kavramlarını kullanmak; vurma, geri çekilme, 

yapışık kalma becerilerini esas almaktır. Aslına bakılırsa pek çok İçsel Dövüş Sanatı’nda rakibi takip 

etmekten, rakibe yapışık kalmaktan söz edilir, İçsel dövüş sanatlarını Batı’ya özgü boks metodundan ayıran 

da budur. Tang Yick’in Weng Chun’unun Güneyin Tai Chi’si olarak adlandırılması da ayrıca ilginçtir. 

Yukarıda bahsedilen vasıflara ek olarak bir Wing Chun’cunun rakibin üzerine yıkılmaktan, yere düşmekten 

(geri çekilme becerileri ile arasında dağlar kadar fark vardır) ve rakipten kopmaktan (teması kaybetmekten) 

kaçınmalıdır. Yoksa yaptığımız şey Wing Chun değil boks olur.The 6 Core Elements: The SLT and History of 

Wing Chun, kitabımı okuyanlar bu dövüş sanatı hakkında yaptığım geniş kapsamlı araştırmanın 

sonuçlarından ve bir zamanlar saf olan bu İçsel sanatın Dışsal yaklaşımı öğrenmek adına daha kolay ve daha 

hızlı bir şeye dönüşmesinin olası sebeplerinden haberdardır. Olası sebeplerden biri Ching’i devirip Ming 

Hanedanlığı ’nı yeniden kurmaya yardım etmek için askerleri zamanında hazırlamaktı. Diğer sebepler 

kitabımda sıralanmıştır. 

Günümüzde kimi büyük Wing Chun’cuların Dışsal yaklaşımı kimilerinin İçsel yaklaşımı kullandıklarını, hatta 

kimi nesillerin ikisinin ortasını öğrettiğini belirterek konuyu bağlayayım. Sizin için en iyi olanı kendiniz 

bulacaksınız. 
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