
 

 Şizuoka Camii Projesi 

Şizuoka Müslüman Derneği olarak 2010 senesinde şehrimize bir camii inşa etme projesiyle 

yola çıktık. Bu sebeple dünyanın dört bir tarafındaki din kardeşlerimizi bu eşsiz ve bir o kadar 

önemli olan projede yer almaya davet ediyoruz. İnşaallah bu proje sayesinde Japonya’nın 

İslamiyet’le tanışması hız kazanacak.   

Cami’nin Tasviri ve İslâmi Kültür Merkezi 

Mekan 
Aşağıdaki kriterleri sağlayan yaklaşık 1000 m²’lik bir arsa arıyoruz: 

1- Hem ibadet için gelenlerin hem de 

İslâm’a ilgisi olan yerel halkın 

kolaylıkla erişebileceği, Şizuoka 

şehrinin güzel bir bölgesinde olması,  

^yeşil 

     

2- Japonya’nın sembolü olan Fuji dağına, 

Japonya’da İslâm’ın yayılışını temsil 

etmesi için  önünde herhangi bir 

engel olmadan manzarası olması,  

3- Enerji harcamalarını azaltmak ve çevreyi korumak adına, azami ölçüde güneş paneli 

yerleştirebileceğimiz ve su kuyusu açabileceğimiz bir yerde olması, 

 

 



Gençlik Merkezi 
 İslâm’ın Japonya’daki geleceği, burada doğan veya burada büyüyen ve Japon 

toplumunun işleyiş biçimini anlayan gelecek nesillerin elindedir. Fakat yetişkin bireylerin 

gelecek nesillere İslâm’ı aktarabilmesi, onların gelişimine zemin hazırlamaları ve yeterli 

iletişim becerileri elde etmeleri için uygun koşulları sağlamaları şarttır, ki böylece Japonya’da 

İslâm’ın sesi olsunlar ve müslümanlar olarak kendilerini Japon toplumunda muhafaza 

edebilsinler. Bu vesile ile külliyemizde aşağıdaki imkânlar tesis 

edilmeye çalışılacaktır:  

 

1- Uygun oyun alanları inşa ederek küçük çocukların camiye 

ısındırılmaları, aynı zamanda namaz kılan veya seminer vb. 

gibi diğer aktivitelere katılan yetişkinler için sukunet 

ortamının oluşturulması, 

 

 

2- Çok amaçlı kütüphanelerle gençlerin İslâm’ı 

daha iyi öğrenmeleri ve dünya genelindeki 

kardeşleriyle güvenli yollardan iletişime geçerek 

Japon halkıyla paylaşılmak üzere tebliğ niteliğinde 

video, makale, broşür gibi eserler üretmeleri,   

 

 

3- Sınıflarla talebelere daha planlı bir müfredat ve grup 

çalışmasını  teşvik etmek amaçlanmaktadır.  

 

 

 

Hizmetler 

 

Ayrıca caminin işlevliğini sürdürebilmesi ve tertip ettiği 

programların kaliteli olması için sadece sadakayla ayakta 

durmaktan ziyade kendi kendine yetiyor olması da 

amaçlanmaktadır. Bu sebeple mâli bağımsızlık için 

aşağıdaki imkânların tesisi öngörülmektedir: 

 

 

1- Külliye faaliyetleri ve programları için gelir getirmesi 

amacıyla kiralık dükkanlar, 

2- Japon halkına hitaben helal ve kültürel aşçılık dersleri 

verilen mutfaklar, 

3- Tercihen Japon tarzında, seyehat eden müslümanlara 

kiralanabilecek ve onların konaklayabileceği odalar. 



Japonya’da İslâm’ın yayılışının simgesi bir Cami 
Bu Cami Allah’ın izniyle Müslümanların toplandığı, ibadet ettiği, ilim öğrendiği ve topluma 

hizmet ettikleri bir yer olacak. Aynı zamanda Japon halkının yerel Müslümanlarla gönülden 

iletişime geçebileceği, İslâm’ın tarihini, gerçeklerini ve güzelliğini keşfedebilecekleri eşsiz ve 

kucaklayıcı bir cami olacak.  

Tebliğ Faaliyetleri 

İslâm bütün insanlığın sorunlarına cevap verebilecek muazzam bir dindir. Camimiz de bir 

İslâmî bilgi ve kültür merkezi olarak, Japon halkının serbestçe ziyaret edebildiği ve seminerler, 

dükkanlar, dersler, görsel ve işitsel öğelerle karşılıklı anlaşmaya ve İslâm mesajını yaymaya 

odaklanacaktır. Topluma hitap eden etkinliklerle tebliğ faaliyetleri inşallah Japonları İslâm’a 

adım adım yaklaştıracaktır.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:  HP:www.muslimjapan.com  Email:sma@muslimjapan.com 

Etkin Organ: Shizuoka Muslim Association/Shizuoka Mussala 

 Ofis Adresi: #104,14-27 Aioi-cho, Aoi-ku, Shizuoka City,  Japan 420-0881 

 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Shizuoka Branch,  

 Hesap Sahibi: Shizuoka Masjid Project, Hesap No: 0114922 

 SWIFTCODE:BOTKJPJT, Address of Shizuoka Branch:8 Miyuki-cho, Aoi-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan  

＄50,000 ＄500,000 ＄800,000 ＄450,000 

LAND ＄1,200,000 

TOTAL ＄3,000,000 
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