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Yaponiyada islam dinin yayılması XIX əsrin ikinci yarısına тясадцф едир. Илк дяфя 
олараг йапонлар 1877-ъи илдя ислам дининя вя Мящяммяд пейьямбярин щяйатына даир мя-
луматларла гярб мянбяляриндян едилмиш тяръцмяляр ясасында таныш олмушдулар (1). 

Yaponiyada islam dinin yayılmasıнда Osmanlı imperiyasının xüsusi yeri olmuş-

dur. Hələ 1890-cı ildə sultan II Əbdülhəmid tərəfindən Osman paşanın rəhbərliyi altında 
700 nəfərlik hərbi mütəxəsisdən ibarət nümayəndə heyəti «Ərtoğrul» gəmisində Yaponi-

yaya göndərilmişdi. Yaponiyada bir sıra görüşlər keçirdikdən, o cümlədən Yaponiya im-
peratoru tərəfindən qəbul edildikdən sonra geri qayıdan nümayəndə heyətinin gəmisi 

Osaka yaxınlığında tufana düşmüş və batmışdı. Bu qəza zamanı 550 nəfər, o cümlədən 
sultanın qardaşı və Osman paşa həlak olmuşdular. Batmış gəminin qalıqları iki yapon gə-

misində İstanbula çatdırılmışdı. Həlak olanları isə Yaponiyada dəfn etmiş və onların şərəfinə 

xatirə abidəsi ucaldılmışdı. Bu gün də hər 5 ildən bir Türkiyə və Yaponiyada onların xatirəsi 

yad edilir. 

1891-ci ildə yapon jurnalisti Oşataro Noda 1890-cı il qəzasında həlak olan türklərin 

ailələrinə kömək etmək məqsədilə yardım toplamış və İstanbula gedərək, bu yardımı Osmanlı 

hakimiyyət orqanlarına təqdim etmişdi. Bosfor boğazı sahilində yapon jurnalisti sultan Əbdül-

həmid tərəfindən də qəbul edilmişdi. 

İstanbulda olarkən Oşataro Noda ingilis mənşəli müsəlman Abdulla Qulamla görüşmüş 

və bu görüşdən bir qədər sonra islamı qəbul edərək, Əbdülhəlim adını götürmüşdü. O, islamı 

qəbul etmiş ilk yapon hesab edilir. 

1893-cü ildə digər bir yapon – Yamada 1890-cı il qəzasında həlak olmuş türklərin ailə-

lərinə yardım məqsədilə toplanmış vəsaiti İstanbula gətirir və bu səfər zamanı islamı qəbul 

edərək, Əbdülxəlil adını götürür. O, islamı qəbul etmiş ikinci yapon hesab edilir. Sultanın 

xahişi ilə o, Osmanlı dövlətində qalır və hərbi məktəbdə yapon dilinin tədrisi ilə məşğul olur. 

 İslamı qəbul etmiş üçüncü yapon xristian tacir Əhməd Agira olmuşdur. O, Bombeydə 

islamı qəbul etmiş və Yaponiyaya qayıtdıqdan sonra islam dinin təbliği ilə məşğul olmuş və 

Quranın yapon dilinə tərcüməsi işində yaxından iştirak etmişdir. 

1903-cü ildə Osmanlı sultanının nümayəndəsi Məhəmmədəli İokoqamada məscid tik-

dirmək məqsədilə Yaponiyaya göndərilmişdi (2). 

1905-ci ilin sonu – 1906-cı ilin əvvəllərində hindli müsəlman Sərfəraz Hüseyn Naqasa-

ki və Tokioda olmuş və bu səfər zamanı islam dininə dair mühazirələr oxumuşdur. 

1905-ci ildə Rusiyadan Yaponiyaya mühacirət etmiş tatar ailəsi Osakada ilk məscid tik-

dirmişdir (3). 
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Rusiya-Yaponiya müharibəsinдя yaponların qalib gəlməsi bir sıra müsəlman ölkə-
lərində Yaponiyaya marağı daha da artırmış və hətta bəzi müsəlman hərbiçilər könüllü 

olaraq yapon ordusunda xidmət etmiş və müharibənin başa çatmasından sonra yerli ya-
pon qızları ilə ailə quraraq Yaponiyada qalmışdılar.1905-ъи илдя Османлы ордусунун за-
бити Парто паша Османлы султаны ЫЫ Ябдцлщямидин хцсуси тапшырыьы иля щярби мцшавир гис-
миндя Йапонийада олмуш вя щятта рясми олараг императорла эюрцшмцшдц. Вятяня гайыт-
дыгдан сонра о, Йапонийа-Русийа мцщарибяси щаггында китаб йазмышды (4). 

ХХ ясрин яввялляриндя Йапонийада ясасян, зийалылар вя щярбичиляр исламы гябул едир-
диляр. XX əsrin əvvəllərində Yaponiyaya mühacirət etmiş müsəlmanlar içərisində ziyalılar 

da vardı. 1909-cu ildə Rusiyanın Omsk quberniyasının Tara şəhərindən olan tatar mənşə-
li müsəlman din xadimi Əbdürrəşid İbrahimov Yaponiyaya mühacirət gəlmiş və burada isla-

mın təbliği ilə məşğul olmuşudu. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində Yaponiyada bir sıra filo-

soflar, jurnalistlər, hərbiçilər və gənclər arasında islamı qəbul edənlərin sayı artmışdı. Yaponi-

ya haqqında təəssüratlarını, Yaponiyanın islam dünyası ilə münasibətlərini Əbdürrəşid İbra-

himov özünün «İslam dünyası və Yaponiyada islamın yayılması» kitabında əks etdirmişdir. 

Yaponiyada islamın yayılmasında Hindistandan Yaponiyaya mühacirət etmiş Məhəm-

məd Bərkətullanın da xüsusi rolu olmuşdur. O, Tokio Universitetində urdu dilini tədris edən 

ilk müəllim olmuşdur. 1910-cu ildə o, «İslam qardaşlığı» jurnalını dərc etdirmişdir. Jurnal 3 il 

fəaliyyət göstərmişdir. Jurnalın ingilis versiyasını isə islamı məhz Məhəmməd Bərkətullanın 

təsiri ilə qəbul etmiş və sonralar onun ardıcıllarından birinə çevrilmiş Həsən Qatano çap etdir-

mişdir (5). 

1909-cu ildə 1904-1905-ъи илляр Йапонийа-Русийа мцщарибяси илляриндя Манъурийада 
Йапонийа хцсуси хидмят органларынын забити олмуш Котаро Yamaoka (мцсялман ады - 
Ömər Yamaoka) Əbdürrəşid İbrahimovla birlikdə Məkkə və Mədinə şəhərlərində olmuş, 
həcc ziyarətini həyata keçirmişdir (6). O, həcc ziyarətini həyata keçirmiş ilk yapon idi. 
Həcc ziyarətində olmuş ikinci yapon isə islamı Çində qəbul etmiş Nur İppe Tanaka olmuşdur.  

Bəzi yaponlar islamı Çində qəbul etmişlər. Bu sırada Quranı ilk dəfə yapon dilinə tər-

cümə etmiş Ömər Mitanı göstərmək olar. 1920, 1937, 1950 və 1957-ci illərdə Quran qeyri 

müsəlman yaponlar tərəfindən yapon dilinə tərcümə edilmişdi. Ömər Mita isə Quranı yapon 

dilinə tərcümə etmiş ilk müsəlman yapondur.  

XX əsrin 20-30-cu illərində Yaponiyada islam dininə maraq daha da artdı, Yaponiyanın 

islam dünyası ilə mədəni və iqtisadi əlaqələri genişləndi. Bu dövrdə bir sıra ölkələrdən Yapo-

niyaya müsəlman din xadimlərinin axını baş verir, Yaponiyada islam təşkilatları yaradılır, Qu-

ranın əsas mahiyyəti və şərq ədəbiyyatının ayrı-ayrı nümunələri yapon dilinə tərcümə edilirdi. 

Yaponiyada müsəlmanların da sayı artmağa başladı. Bunlar, əsasən Rusiyadan bolşevik 

repressiyalarından canını qurtarmaq üçün buraya mühacirət etmiş tatarlar idi. Беля ки, 
ХХ ясрин 30-ъу илляриндя щяйата кечирилмиш репрессийалар заманы бир сыра мцсялманлар 
Сибиря сцрэцн едилирдиляр. Сцрэцндян гачмаьа наил оланлар бурадан Чиня кечир вя бурада 
уъуз ишчи гцввяси кими Шярги Чин дямир йолунда чалышырдылар. Бурадан ися онларын бир гисми 
даща йахшы эялир мянбяйи ахтармаг мягсядиля Йапонийайа кечмяйя мяъбур олмушду (7). 
Onların əksəriyyəti Tokio, Naqoya və Kobe şəhərlərində məskunlaşmışdılar. Məhz onlar 

Yaponiya hökumətinə 1935-ъи илдя Кобедя, 1937-ъи илдя Нагойада (аьаъдан) вя 1938-ъи 
илдя Токиода məscidлярин inşa edilməsində yaxından köməklik göstərmişdilər (8). 1938-ci 
il майын 12-дя Токиода Мящяммяд пейьямбярин доьум эцнц иля баьлы мясъидин ачылышы 
олмушду. Сонралар зялзяля нятиъясиндя даьылмыш бу мясъид йенидян 14 ил мцддятиндя бярпа 
едилмишди. Бярпа илляри дюврцндя мцсялманлар бурайа эялир вя щятта мясъидин гаршысындакы 



262                                                         Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 

Tarix və onun problemləri, № 2 2013 

 

мейданда ибадятля мяшьул олур – намаз гылырдылар. Бу мясъидлярин тикинтиси мцхтялиф йа-
пон фондлары вя тяшкилатлары тяряфиндян малиййяляшдирилмишди. Токио мясъидинин илк имамы 
Ябдцрряшид Ибращимов олмушдур. Онун 1944-ъц илдя юлцмцндян сонра ися (о,Токио йа-
хынлыьында йерляшян мцсялман гябристанлыьында дяфн едилмишдир) бу вязифяни Абдулай 
Гурбан Яли тутмушдур.  

ХХ ясрин 30-ъу илляринин яввялляриндян Йапонийада ислам дини елми ясасларла 
юйрянилмяйя башланды. 1930-ъу илин февралында Бюйцк Йапонийа Ислам Ассосиасийасы йара-
дылды. Сонралар бу тяшкилатын ясасында Ислам Академийасы (1935) вя Ислам Мядяниййяти 
Институту (1937) тяшяккцл тапды. Ислам Мядяниййяти Институтунда Йапонийа щюкумятинин 
цзвляри дя тямсил олунурдулар. 1937-ъи илдя Окуба Коъи кнйаз Токугава Иемасанын 
кюмяклийи иля Ислам Дцнйасы Институну тясис етмишди. Бу тяшкилатлар бир сыра журналлар, елми 
ядябиййат няшр етдирмишдиляр ки, онлар сонралар 1941-ъи илдя щюкумят тяряфиндян йарадылмыш 
Шярги Асийа тясяррцфат архивиндя вя Васеда университетинин китабханасынын архивиндя 
сахланылмышды. 30-ъу иллярдя ислам дининин тядгиги иля баьлы бир сыра елми-тядгигат тяшкилатлары 
да йарадылмышды. Йалныз 1945-ъи илдя Йапонийанын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя мяьлуб 
олмасындан вя юлкянин АБШ гошунлары тяряфиндян ишьал едилмясиндян сонра мцттяфиглярин 
Баш команданлыьынын эюстяришиня ясасян бцтцн ислам тяшкилатларынын фяалиййяти бурахыл-
мышды. Беляликля, йапон исламшцнаслыьы йаранмасындан он ил сонра юз фяалиййятини дайандыр-
мышды. Йеэаня бейнялхалг алямдя танынмыш йапон исламшцнасы ися Иъутсу Тошихико олмуш-
ду. 30-ъу иллярдя Йапонийада ислам дининя мараьын артмасы 1939-ъу илдя Йапонийада ис-
лам дини тяряфдарларынын биринъи Бейнялхалг Конгресинин кечирилмяси вя ислам дининин 
буддизм, синтоизм вя христианлыгла йанашы, гануни фяалиййят эюстярян дин елан едилмяси иля 
нятиъялянмишди (9). 

1941-ъи илдя Ял-Язщар университетинин нцмайяндяси шейх Абдулла Тугайи Йапони-
йайа эялмиш, бурада олдуьу 6 ай мцддятиндя юлкядя ислам тящсил системи иля таныш олмуш вя 
ислам дини мювзусунда мцщазиряляр охумушду.  

İkinci Dünya müharibəsi illərində Yaponiyanın Uzaq Şərqdə, Cənub-Şərqi Asiya ölkə-

lərində apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı yapon щярбичиляри йени – ислам мядяниййяти иля 
йахындан таныш олмуш вя zabit və əsgərlərin bir çoxu islamı qəbul etmişdiляр (10). 

1953-cü ildə Yaponiya müsəlmanlarının йени təşkilatı yaradıldı. Bu dövrdə Pakistan-

dan ölkəyə çoxlu müsəlman təbliğatçıları gəlirdi ki, onların içərisində beynəlxalq «Əl-daava 

va ət-tabliğ» təşkilatının üzvləri üstünlük təşkil edirdilər. 50-ci illərdə Əbdürrəşid Ərşad, 

Ömər Mita və Mustafa Komora Quranı yenidən yapon dilinə tərcümə etdilər (prosesin gedi-

şində Əbdürrəşid Ərşad vəfat etdiyindən tərcümə işini digər iki müsəlman yapon başa çatdır-

mışdılar). 
1953-ъц илдя Йапонийада йашайан мцсялман-татарлар Тцркийя вятяндашлыьына гябул 

едилдиляр вя бундан сонра онларын бир чоху Йапонийаны тярк едяряк Тцркийя, АБШ вя 
Австралийайа мцщаъирят етди. Бу ися юз нювбясиндя Йапонийада мцсялман иъмасынын бир 
гядяр зяифлямясиня сябяб олду.  

XX əsrin 60-cı illərində Yaponiyaya Pakistan, Türkiyə, İndoneziya və ərəb ölkələ-
rindən müsəlman tələbələrin axını baş verir. 1961-ci ildə ölkədə ilk müsəlman tələbə 

təşkilatı yaradılır. Bir qədər sonra isə bu təşkilatla Yaponiya müsəlmanları təşkilatını əlaqə-

ləndirən Şura yaradılır. Bu Şura fəal şəkildə islamın təbliği ilə məşğul olurdu. Məhz onun ya-

xından köməyi sayəsində ölkənin ayrı-ayrı rayonlarında islam mərkəzləri, müsəlman qəbris-

tanlıqları açılmış və müsəlman qəzetləri nəşr edilmişdi. Əslində bu Şura «Əl-daava va ət-

tabliğ» təşkilatının işini davam etdirirdi. 
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1970-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı kralı Feysəl ibn Əbdüləziz Yaponiyaya səfər edir. Bu 

səfər zamanı o, Yaponiya və Cənubi Koreya müsəlmanlarının nümayəndələrit ilə görüşür. 

Kral, həmçinin Ömər Mita tərəfindən Quranın yenidən yapon dilinə tərcüməsi ilə bağlı bütün 

xərcləri öz üzərinə götürdüyünü bildirir. Tərcümənin nəşrini maliyyələşdirmək üçün Səudiyyə 

Ərəbistanının Yaponiyadakı səfirliyi yanında xüsusi fond yaradılır. 

1973-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanı kralı Feysəl ibn Əbdüləziz Yaponiyaya 6 müsəlman 

din xadimi göndərir. Onların rəhbərliyi altında 1974-cü ildə Tokioda ilk tam əsaslı İslam 

Mərkəzi - Йапонийа Мцсялманлары Федерасийасы yaradılır. 
XX əsrin 70-ci illərində Yaponiyada islamın yayılması yeni vüsət alır: ölkədə islam 

dini ilə bağlı mühazirə və seminarlar təşkil edilir, böyük tirajla yapon dilində islam ədəbiyyatı 

nəşr edilir, həcc ziyarətləri təşkil edilir, tokioda Ərəb İslam İnstitutu açılır (Bu İnstitut imam 

Məhəmməd ibn Səud adına İslam Universitetinin bazasında yaradılmışdı).  

Əgər XX əsrin 70-ci illərinə qədər Yaponiyada cəmi 3 minə qədər müsəlman vardısa, 

70-ci illərdə artıq onların sayı 10 mini ötmüşdü. Məhz 70-ci illərdə Yaponiyada dərc edilən 

lüğətlərə «is-ram» sözü (yapon yazısında «l» səsi olmadığından yaponlar «islam» sözünü belə 

tələffüz edirdilər) daxil edilmişdi. 

XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində kral Xalid ibn Əbduləziz əl Səud Tokioda 6 

mərtəbəli İslam mərkəzini inşa etdirir. Bu mərkəz bir çox professorların, jurnalistlərin, 

tələbələrin və sadə yaponların baş çəkdiyi yerə çevrilmişdi ki, onların bəziləri məhz buraya 

gəldikdən və islam dininin möhtəşəmliyini gördükdən sonra bu dini qəbul etmişdilər. Hal-

hazırda bu mərkəz Tokioda müsəlmanların əsas toplandıqları yerlərdən biridir.  

ХХ ясрин 80-ъи илляринин орталарындан, хцсусиля дя 1985-ъи илдянбашлайараг 
Йапонийада мцсялманларын сайы артмаьа башлайыр. Бу, йапонларын исламы гябул етмяси вя 
диэяр юлкялярдян, о ъцмлядян Бангладеш вя Ирандан бурайа фящля ахынынын артмасы иля 
баьлыдыр.  

2000-ci ildə Tokioda Türkiyənin iştirakı ilə Osmanlı üslubunda, Naqoyada pakistanli iş 

adamı Əbdülvahab Qüreyşinin vəsaiti ilə hələ II Dünya müharibəsi illərində bombard-
man nəticəsində dağıdılmış məscidin yerində yeni məscidlər inşa edildi (11). 

Bu gün də Yaponiya cəmiyyətində müsəlman diasporunun özünəməxsus yeri və 
rolu vardır. Юлкядя 40-дан артыг мясъид, 200-дян артыг ибадят залы вя 100-дян артыг ислам 
тяшкилаты фяалиййят эюстярир. Йапонийада ислам дининя ситайиш едянлярин дягиг сайыны 
эюстярмяк чятиндир. Чцнки, Йапонийа щюкумяти дини мянсубиййятля баьлы сийащыйаалма щя-
йата кечирмир.Йалныз тягриби щесабламалар нятиъясиндя онларын сайынын 100 миндян артыг 
олмасы мцяййян едилмишдир ки, бунун да 90%-и гейри-йапонлардыр (12). Йапонийа мцсял-
манларынын етник тяркибинин бюйцк бир щиссяси Ъянуб-Шярги Асийа мяншяли ящалинин пайына 
дцшцр. Йапонийада имамларын сайы 5-дир ки, онлардан бири Токиода фяалиййят эюстярир. 
Йапонийа мцсялманларынын дини лидери Немятулла Хялил Ибращимдир.  
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