
Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanım, 

Sayın Bakanlar, 

Sayın Diyanet işleri Başkanım, 

DİTİB’in vefakâr ve fedakâr yöneticileri ve mensupları,  

Değerli Alman misafirler ve dini cemaat temsilcileri, 

Almanya’nın değişik yerlerinden gelerek bu güzel günde bizleri onurlandıran kıymetli 
misafirler, 

Değerli basın mensupları, 

 

Sizleri öncelikle Almanya’da yaşayan ve sayıları milyonları bulan tüm Müslümanlar ve Diyanet işleri 

Türk İslam Birliği (DİTİB) adına saygıyla selamlıyorum. Almanya’nın en büyük camisi olan Köln 

DİTİB Merkez Camimizin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Şu an tüm Müslüman kardeşlerimizin kalpleri heyecanla çarpmakta, gözleri sevinç ve gururla 

yaşarmaktadır. Çünkü açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz bu cami 60 yıldır Almanya’da 

yaşayan Müslümanlar için bir gurur kaynağı olduğu kadar, barışın, kardeşliğin ve birlikte yaşama 

kültürünün de bir sembolü durumundadır.  

1984 yılında DİTİB’in kuruluşundan sonra bulunduğumuz yerdeki bir fabrika binası satın alınıp cami 

haline getirilmiş ve uzun yıllar cami olarak kullanılmıştır.  

90’lı yılların sonunda DİTİB Köln merkezinde yeni bir cami inşası için ilk çalışmalar başlamıştır. 

Köln şehir mimarisine uygun bir proje geliştirilmesi için yarışma düzenlenmiş, yarışma sonucu 

mevcut proje geliştirilerek 2007 yılında kamuoyuna tanıtılmıştır.  

Bu aşamada cami yapımı ile ilgili lehte ve aleyhte çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Ancak o dönemde, 

Müslümanların da bu toplumun parçası olduğunu ve cami yapmaya hakları olduğunu savunan yerel 

yöneticilerin ve Alman dostlarımızın da olumlu katkılarıyla camimizin yeniden inşası için karar 

alınmıştır.  

2008 yılında projesi onaylanan cami ve kültür merkezimizin yapımına 2009 yılında başlanmış olup, 

2014’te bürolar kullanılmaya başlanmıştır. 1100 kişi kapasiteli camimiz ise, 2017 yılı ramazanında 

ibadete hazır hale getirilmiştir. 

Bu noktada, o zaman yaşanan tartışmalarda caminin bir ihtiyaç ve kültürel zenginlik olduğunu 

savunan, başta o zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Schramma’ya, sonraki başkan Sayın 

Roters’a, şu anki belediye başkanı Sayın Reker’e ve ilçe belediye başkanımız Sayın Wirges’e 

desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.  



Ayrıca diğer ilgililere ve camimizin yapım sürecinde bizler daima olumlu katkılarda bulunan danışma 

kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum.  

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirler 
Cami ve Kültür merkezinin tasarımı mimar Paul Böhm tarafından yapılmış olup, Cami iç içe 

yerleştirilmiş üç beton kavis ve üzerine yerleşen kubbeden oluşmaktadır kubbenin çapı 26 m olup, 

yüksekliği yaklaşık 30 m’dir.  

İç kısımda doğu batı ve kuzeyi çevreleyen bir mahfil bulunmaktadır. Camimizin kalem şeklinde inşa 

edilmiş 55 metre yüksekliğinde iki minaresi vardır.  

Cami iç ise tezyinatı Mimar Merih Aykaç’ın danışmanlığında Semih İrteş tarafından yapılmış, Cami 

içinde yer alan yazılar Hattat Hüseyin Kutlu tarafından yazılmıştır. Emeği geçen tüm mimar ve 

sanatkârlara teşekkürlerimi sunuyorum. 

 
Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirler, 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), şu an toplam 930 derneği ve 1000’i aşkın din görevlisi ve 

fahri görev yapan dernek yöneticilerimiz ile sayıları milyonları bulan Müslümana hizmet etmektedir.  

DİTİB, dini, eğitim ve sosyal hizmetler olarak üç boyutlu hizmet yürütmekte olup, tüm hizmetlerinde 

Diyanet’in temsil ettiği Ehl-i sünnet İslam inancına dayalı, barışı, kardeşliği ve sevgiyi önceleyen din 

anlayışını benimsemiştir.  

 
Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli misafirler, 
Sözlerimin sonunda, tüm DİTİB mensupları ve tüm Müslüman kardeşlerimiz adına açılışımızı 

şereflendirdiğimiz için sizlere saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.  

Ayrıca tüm camimizin inşasında her zaman maddi manevi katkı sağlayan tüm kurumlara, DİTİB 

camiasına Köln halkına ve tüm hayırseverlere saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Cami açılışı 

için bugünkü birlikteliğimizin bizlerin arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmesini niyaz ediyor, 

saygılar sunuyorum. 

 

Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu 
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