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Merhaba, ben 2020 Ekim-2021 Eylül döneminde Ochanomizu Üniversitesi'nde değişim 

öğrencisi olarak eğitim gören Zeynep Zengin. Japonya'da geçirdiğim bir senenin sonunda 

yavaş yavaş dönme zamanım yaklaştı. Bu bir sene göz açıp kapayıncaya kadar geçti. 

Japonya'da geçirdiğim bu bir sene, bugüne dek kendimi en çok geliştirdiğim dönem oldu. 

Türkiye'de üniversiteye girdikten sonra, Japonca seviyemi ilerletmek istediğim için uzun 

süre değişim programıyla Japonya’ya gelmeyi düşündüm. Neyse ki sıkı çalışmam 

meyvesini verdi ve değişim öğrencisi olarak Ochanomizu Üniversitesi'ne kabul edildim. 

Ancak, 2020 senesi Korona virüs nedeniyle zor bir dönemdi. Başta korona dolayısıyla 

Japonya’ya gelip gelemeyeceğimi bilmediğim için endişeliydim ama bir ay gecikmeli de 

olsa gelebildim. 

İlk dönem ve ikinci dönem pek çok sorunla karşılaştım ve tek başıma üstesinden 

gelemediğim şeyler de oldu ama benimle ilgilenen Ochanomizu öğrencilerinden Yuu ve 

Kanoko sayesinde her şeyi kolayca halledebildim. Gerçekten minnettarım. 

Öğretmenlerim,danışmanlarım ve değerli arkadaşlarım sayesinde öğrenci hayatına ve 

günlük yaşantıya kolayca alıştım. Asada hocam başta olmak üzere tüm öğretmenlerime 

elbette gönülden teşekkür ederim ancak; Hagiwara ve Matsuda hocalarıma sadece 



derslerde değil ders dışında da pek çok konuda nazik bir şekilde beni destekledikleri için 

özel bir teşekkür borçluyum. 

Diğer üniversitelere kıyaslarsak Ochanomizu Üniversitesi biraz daha disiplinli olduğu 

için zorlandığım zamanlar da oldu. Şu ana kadarki eğitim sürecimde, okul hayatımın 

yoğun ve ödevlerimin çok olduğu zamanlarda pes etmeyi düşünecek kadar zor zamanlar 

geçirsem de elimden geldiği kadar çaba sarf etmem sayesinde, Japonca seviyemi önceye 

kıyasla geliştirebildiğimi fark ettim. Ayrıca, Korona nedeniyle çoğu dersim çevirimiçiydi 

ama yüz yüze derslere de katılıp öğretmenlerimle buluşabildiğim için çok mutluyum. 

Ayrıca, Japonya'da ilk kez yarı zamanlı çalışıp gerçek dünyayı ve Japon toplumunu 

anlama fırsatı edindim. Çalıştığım yer sayesinde, eski profesyonel boksör Yamanaka 

Shinsuke gibi harika insanlarla tanışabildim. Korona nedeniyle Japonların bile iş 

bulmasının zor olduğu bu dönemde beni işe alan patronuma minnettarım. 

Japonya'ya geldikten sonraki sürece dönüp baktığımda acı tatlı pek çok şey yaşadım. Tüm 

bunların, Japonya’ya gelmem sayesinde edindiğim önemli tecrübeler olduğunu 

düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim, edindiğim bilgi ve tecrübelerden yararlanarak 

mezun olduktan sonra Japonya'da çalışmak. Tekrar, herkese teşekkür ederim. 
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