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Çocukluğumdan beri Japon kültürüne büyük ilgi duyduğum için Japonya’yı ziyaret etmek,
Japonya’da okumak benim için hep bir hayaldi. Ankara Üniversitesi'nin öğrenci değişim
programı sayesinde nihayet bu hayalimi gerçekleştirebildim. Yeni bir ülkeye yerleşmek ve yeni
bir düzene alışmak her zaman meşakkatli bir süreç, ancak Ochanomizu Üniversitesi Uluslararası
Ofisi’nin değişim öğrencilerine birçok konuda sağladığı destek sayesinde adaptasyon süreci
kayda değer oranda kolaylaşıyor. Ekim ayında Ochanomizu Üniversitesi'ne geldikten itibaren
eğlence ve öğrenmeyle dolu harika bir dönem geçirdim.

Ochanomizu Üniversitesi’nde sınıf mevcutları küçük. Türkiye’deki sistemle karşılaştırdığımda
müfredatın en özgün kısmı, ders ders dönem başı ikişer kez gerçekleştirilen Active Learning
Hour (ALH) / Aktif Öğrenme Saati dediğimiz öğrenci odaklı derslerdi. Öğrencilerin bireysel
veyahut grup olarak rapor ve sunumlar hazırlayıp sundukları bu derslerin, öğrencilere normal
derslerde edindikleri pasif bilgileri ve becerileri aktif olarak kullanma şansı vermesinden ötürü
çok yararlı buluyorum.

Her geçen gün yalnızca Japon dili değil, Japon kültürü hakkındaki bilgilerimi de geliştirmeye
devam ediyorum. Ders dışında Japon Kültürü Programının bir parçası olarak kaligrafi, ikebana,
kabuki ve manga gibi çeşitli Japon kültürü çalıştaylarına katılma şansı buldum. Bu kampüs içi
etkinliklere ücretsiz olarak katılabilmek, Japon kültürünün bazı yönlerini daha derinden
kavrayabilmek açısından bize sunulan değerli bir fırsattı.

Japon kültürünü derinlemesine anlamak için, Japon toplumuna karışmaktan iyisi yok. Bir
değişim öğrencisi olarak Ochanomizu Üniversitesi'ne gelmenin bir diğer cazibesi ise elverişli
konumu nedeniyle kampüs yakınlarında görülecek ve yapılacak pek çok şey olması.

Örneğin Tokyo'nun en eski ve en güzel bahçelerinden biri olan Koishikawa Korakuen
Bahçesi, kampüse 20 dakikalık yürüme mesafesinde.
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Diğer değişim öğrencileriyle birlikte Tokyo’nun dört bir yanını gezmek, benim için programın en
güzel yönlerinden biriydi. Burada arkadaş edindiğim güzel insanlarla boş zamanlarımızda
Tokyo’nun görülmesi gereken tüm güzelliklerini keşfedip, ömür boyu unutmayacağımız anılar
biriktirdik.

Kesici soğukta hep birlikte Takao Dağı'nın zirvesine kadar tırmandıktan sonra, sıcak bir
şişe otomat çayıyla ısınmaya çalışırken gün batımını izlemek paha biçilemez bir deneyimdi.

Dünyanın en büyük metropolü olan Tokyo, yıl boyunca her mevsim çeşitli etkinlik ve
festivallerin bol olduğu bir şehir. Sonbahar, kızaran yaprakları izlemeye parklara akın ettiğimiz,
mabet ve tapınak turları yaptığımız ve festivallere katıldığımız mevsimiydi.

Benim için bu dönemin en eğlenceli ve hatırda kalır etkinliklerinden birisi, yüzlerce insanın
favori karakterleri gibi giyinip Ikebukuro sokaklarına döküldüğü Cadılar Bayramı
etkinliğiydi.
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Kışın cazibesi, tüm sokakları süsleyen LED ışıklandırmalar ve Avrupa’nın noel ruhunu Tokyo’ya
getiren Noel pazarlarıydı. 2023’e arkadaşlarımla birlikte merhaba dedim ve yılın ilk tapınak
ziyaretini Meiji Tapınağında gerçekleştirdim.

Önümüzdeki aylarda kendi üniversitemden arkadaşlarımla buluşup Tokyo dışındaki yerleri
keşfetmeyi dört gözle bekliyorum.

İyi bir değişim deneyimi yaşamanın anahtarının, etrafınızı hedeflerinize ulaşma yolunda size
rehberlik edecek ve destek olacak doğru insanlarla sarmak olduğunu düşünüyorum. Bu desteği
Ochanomizu Üniversitesi'nde bulabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Tavsiyeleri ve önerileri
ile bana yol gösteren akademik danışmanım Moriyama hocama ve dönem boyunca biz değişim
öğrencilerine hiç bir desteğini sakınmayan Hagiwara hocama minnettarım.

Son olarak, dönem boyunca endişelerimi ve sevinçlerimi paylaştığım, hayatıma renk katan
program arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Japonya'da kalan zamanımı en verimli şekilde
geçirmek ve güzel anılar biriktirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum.
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