Niçin Japonya'da Eğitim Almayı Tercih Ettim?
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Vietnam

Japonca öğrenmeye Nintendo oyunlarını sevdiğim için başladım. Uzunca bir süre üzerinde çalışmış olmama rağmen, yine de
pek konuşamıyordum. Bu yüzden, iyi bir iş bulduğumda dahi işler yolunda gitmemiş ve kendime olan güvenimi yitirmiştim. Moralim çok bozuktu! Düşüncelerimi rahatça ifade etmek ve ufkumu genişletmek istiyordum. Ben de Japonya'da eğitim almaya karar
verdim.
Japonya'ya ilk geldiğimde, Japonların dediklerini hiç anlamıyordum. Dili yavaş yavaş öğrenip Japonların söylediklerini anlamaya
başladığım zaman çok mutlu oldum. Ardından, kısa sürede kendime olan güvenim zirve noktasına ulaştı ve her şeyi yapabilecekmiş gibi hissetmeye başladım. Buna ek olarak, dil öğrenirken çok eğlendim ve çok sayıda arkadaş edindim. Şu anda bir
Japon dili enstitüsünde Japoncayı öğrenirken Japon kültürü ve düşünce tarzı hakkındaki bilgilerimi de geliştiriyorum. Bu oldukça
ilgi çekici ve gelecekte de bana faydalı olacağını düşünüyorum. Japonya'ya geldiğim için gerçekten çok memnunum.
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Niçin Japonya'da Eğitim Almayı Tercih Ettim?

Ochanomizu Üniversitesi'nin sunduğu programları okuduğumda, benim için doğru yer olduğunu düşündüm. Bundan sonra Uluslararası İşbirliğine yönelik Küresel Çalışmalar programına devam etmeyi planlıyorum. Fakat özellikle kadınlara, liderliğe ve cinsiyet çalışmalarına odaklanan çok sayıda alanda eğitim
alabiliyor olmak, benim açımdan büyük bir avantaj. İsveç'te sadece kadınlara yönelik üniversiteler olmadığından başlarda böyle bir eğitim kurumuna girmek konusunda tereddütlerim vardı. Ancak, burada yarım
yıl eğitim görmüş biri olarak daha önce öğrenciyi bu kadar geliştiren ve bu kadar destekleyen başka bir
ortam görmediğimi güvenle söyleyebilirim. Sınıf arkadaşlarım ve eğitimciler harika insanlar. Yerleşkede
yaşayan şirin kedileri ve kaplumbağaları görmek her zaman günümü güzelleştiriyor.
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Lise öğrencisiyken Japonya'nın Asya'da sanayileşme açısından öncü ülkelerden biri olduğunu öğrenmiştim. Japonya'nın gelişmiş, güvenli ve barışçıl bir toplum olarak kalmayı başarması fikrinden hareketle, Japonya'da eğitim almanın bana kişisel veya mesleki anlamda kendimi gerçekleştirme fırsatı sağlayacağını düşündüm. Aslında Japonların
diğer uluslarla karşılaştırıldığında değişimden daha az etkilenmeleri (bazı yönlerden oldukça tutucu olsalar da) çok
abartılıyor. Cömert burs programlarının yanı sıra, Japonya'daki müsamaha kültürü de dünyanın en parlak beyinlerini
ülkeye çekme yarışında kendilerine avantaj sağlıyor. Ayrıca, Japonya Asya'nın nüfus düşüşü yaşayan ilk ülkesi gibi
görünüyor. Kendi ülkemde tecrübe ettiklerimden oldukça farklı olan bu nüfus dinamikleri, kendimi “Güneşin Doğduğu
Ülke” de geliştirme konusundaki heyecanımı artırdı; çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı beni endişelendiriyor ve artışı tersine çevirmek için nasıl bir kültür yerleştirmek gerektiğini merak ediyorum.
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Beş yıl önce Japonya'yı ilk kez ziyaret ettiğimden beri bu ülke ve vatandaşlarına karşı bir yakınlık besliyorum. O
zamanlar on altı yaşındaydım ve kısa süreli bir kültürler arası değişim programı kapsamında Osaka'ya gelmiştim.
Program süresince olağanüstü seviyede nazik ve bana kendi oğulları gibi bakan bir Japon ailenin evinde kaldım. Sadece bir aylık bir süre içinde yıllardır tanıdığım insanlarla olan ilişkimden daha yakın ve daha güçlü bir bağ geliştirdik.
O anda, Japon kültürünün beni bu ülkede daha uzun süre kalmaya teşvik eden özel bir yönü olduğunu fark ettim:
Japonların çevrelerindeki insanlara her zaman gösterdikleri nezaket ve saygı. Bunun sadece Japonya'da karşılaşabileceğiniz nadir bir sosyal olgu olduğunu düşünüyorum. Japonlar sıcakkanlı ve iyi kalpli oluşlarıyla aklımı ve yüreğimi
işte böyle kazandı. Bundan sonra, en büyük hayalim Japonya'da yaşamak oldu. Bu, aynı zamanda yüksek öğrenimime Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi'nde lisans öğrencisi olarak devam etme kararımı verirken de belirleyici
faktör oldu.
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