‘’Adeta İkinci Memleketim’’Japonya
Merve Su Özdemir(Ankara Üniversitesi/TÜRKİYE)
Merhaba,ben Türkiye’den Ankara Üniversitesi’nin2018Ekim -2019 Eylül tarihleri arasında eğitim
görmekte olan Su Özdemir.Japonya’da geçirdiğim bu denli değerli 1 yılın ardındanTürkiye’te dönme vakti
geldi çattı.Her ne kadar 1 yıl denilince bayağı uzun bir süreymiş gibi gelsede aslında bu 1 yılı
deneyimleyince hiçte uzun olmadığını anlıyorsunuz.
Japonya’daki 1 yılım benim bugüne dek kendimi en çok geliştirdiğim dönem oldu.Türkiye’de üiversiteye
girdikten sonra Japonca’ya olan ilgim günden güne artarak Japoncamı daha da geliştirmek için aklımdan
sürekli Japonya’da okuma fikri geçer olmuştu.Pekçok zorlu süreçlerden geçerek nihayetinde değişim
öğrencisi olarak Ochnomizu Üniversitesi’ne kabul edildim;ancak Japonya’ya ilk geldiğim sıralarda birsürü
belge işlemleri ve yeni bir çevreye girmiş olmanın da verdiği etkiyle oldukça zorlandım.Neden diye
soracak olursanız,sürekli ailesinin himayesi altında yaşamını idame ettirmiş olan ben,Japonya’da bir
başına idim ve her şeyi tek başıma halletmek zorundaydım.Ochanomizu Üniversitesi’nde dil alanındaki
çalışmalar ile dilin bir birikim olduğunu ve o birikimin üzerine ekleye ekleye sürdürmenin önemini
anladım.Ayrıca,Japonya’da ilk defa çalışma deneyimi edinerek, hayatın gerçekleriyle yüzleştim ve Japon
toplumunu çok daha yakından görebilme fırsatına sahip oldum.İşte bu yüzdendirki şu anki ben önceki
ben ile tamamen farklıyım.
Öğretmenlerim,danışmanım,danışman öğretmenim ve biricik arkadaşlarım sayesinde Japonya’daki
yaşama çabucak alışabildim.Tüm öğretmenlerime elbette gönülden bir teşekkür borçluyum
ancak;özellikle her iki dönemde derslerini aldığım öğretmenlerim olan Sugo hocama ve Matsuda hocama
olan şükranlarım sonsuz.Sadece dersler değil,ders dışında da pekçok konuda nazik bir şekilde desteklerini
esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum.Diğer üniversitelerle kıyaslarsak Ochanomizu Üniversitesi
biraz daha disiplinli ve zor olduğu için zorlandığım zamanlarda oldu.Şu ana kadarki eğitim sürecini gözden
geçirince farkettiğim şey,okul hayatının aşırı derece yoğun olduğu ve ödevler arasında boğulduğum
zamanlarda gereçkten pes etme derecesine geldiğimi hissettim ancak, elimden geldiğince çabalamanın
sayesinde,önceye nazaran Japoncamı geliştirmeyi başarabildiğim gerçeği ve dahası her başarının ardında
muhakkak güçlüklerin olduğuydu.Bununla birlikte Ochanomizu Üniversitesi’nin öğrencilerini bir
aileymişçesine önemsemesi benim için oldukça mutluluk vericiydi.
Japonya’da çoktan 1 yılı geride bıraktım ama zaman bir su gibi çabucak akip geçti.Japonya’ya geldikten
şimdiye kadarki sürece bakacak olursak,hem acı hem de tatlı pek çok şey yaşadım. yaşadım.İlk başlarda
kimseyi tanımadığım için içimde sürekli “acaba arkadaş edinebilecek miyim?”kaygısı vardı.Herkesin kendi
ülkesinden bir arkadaşı vardı ve hep birlikte zaman geçiriyorlardı ve bu benim için imrendiğin bir
durumdu.Nedeni ise Türk olarak sadece ben vardım ve bu biraz yalnız hissettiriyordu.1 ay sonrasında ise
bir şeyi farketmiştim.Bu şey diğerleriyle yakın arkadaşlıkkurmayı hedefleyerek temasta bulununca “ben
yalnızım”şeklindeki hissin yok oluşu ve düşünce tarzını değiştirip pek çok unutulmaz hatıralar edinebildim.
Hepsi ve daha fazlası bu kadar ancak,tüm bunlar Japonya’ya gelmem dolaysıyla hayatıma giren
şeyler ,dolayısıyla Japonya serüveni benim için oldukça değerliydi. Bundan sonraki hedefim,mezuniyet

tezimi yazıp Japonya serüveni boyunca edindiğim şeyler doğrultusunda kendi yolumu çizmek olacak.Her
şey için teşekkür ederim.
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Bu gördüğünüz,Japonya’nın3.manzarası
olarak adlandırılan Matsuşima’dan bir
kare. bizdeki ‘’bici bici’’diyebiliriz.Adı
‘’Kakigoori’’ ve sanırım bu lezzete aşığım

Tokyo-Disneyland /10.12.2018

Hirauzumi,İwate Eyaleti /03.05.2019 ‘’Haru no Hujiwara Festivali’’

30.04.2019
Kuzey Japonya seyahatim sırasında
gittiğim Fukuşima Eyaleti’nden bir
kare.Abukuma Mağarası’nı ilk ziyaret
eden Türk bendim ve memleketim
Mersin ile yaşadığım yer olan Ankara’ya
işaret koydum.Oldukça güzel ve
eğlenceli bir deneyim idi.

25.07.2019 Ochanomizu Üniversitesi-Plaza
Son olarak Japonya’da edindiğim unutulmaz bir dostluk hatırası.Nanpun ve Hasuma, Taylandlı bu ikiliyi
çok seviyorum ve onlarla olan bir fotoğrafımı da paylaşmak istedim.Tekrar bir yerlerde görüşmek
dileğiyle,sizleri seviyorum.

