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سورة التوبة اىاة ١٨ 

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe 
inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve 
Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. 
İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Tövbe suresi
Ayet : 18







Eyyûb Sultan Külliyesi sahip olacağı mimari 
yapısıyla Avrupa’nın kültür mirasına zenginlik ve 
prestij katacak büyük bir projedir.

Külliyemiz, farklı inanç mensuplarının saygı 
temelleri üzerinde barış içinde yaşayabilecekleri 
fikrini güçlendirecektir.

Projemizin, başından beri Belediye, Valilik, 
Hükümet Yetkilileri, Kiliseler, Yahudi Cemaati 
ve Sivil Toplum Kuruluşlarından büyük destek 
görüyor olması bizleri mutlu etmekte, ayrıca 
geleceğimizi beraberce sevgi ve saygı üzerine bina 
edebileceğimiz ümidini artırmaktadır.

Temel atma törenimize katılan T.C. Başkakan 
Yrd. Sayın Bekir Bozdağ’a, Sayın Vali ve Belediye 
Başkanı’na, T.C. Paris Büyükelçisi ile diğer misyon 
şeflerine, kilise ve yahudi cemaati temsilcisine, 
basın mensuplarına ve sivil toplum kuruluşları 
ile tüm katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum. 
Külliyemizin açılış töreninde tekrar beraber olmak 
dileklerimle...

Kemal Ergün
İslam Toplumu Milli Görüş

Genel Başkanı







İİİIsmail Hakkı Musa
T.C Büyükelçisi

Bu mekanla, barış, saygı ve hoşgörü ortamını oluşturmak 
için sosyal ve kültürel yaşamın önemli bir merkezi haline 
gelmek amaçlanmaktadır. Çok çeşitli aktiviteler sunarak, 
sadece müslümanlar için değil, gayrimüslimler için de 
yerel düzeyde güçlü bir etkileşim oluşturmayı ümit 
ediyoruz.
 
Bu projenin olumlu sonuçlanmasına vesile olan Fransız 
yetkililerine en samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Onların 
bu açık kararlılıkları ve arzuları olmadan, bu tarz bir proje 
tamamlanamazdı. Ayrıca, Eyyub Sultan Camii başkanına 
ve bütün dini cemaatlerin temsilcilerine teşekkür etmek 
istiyorum. Hepinizi en kalbi selamlarımla selamlıyorum 
ve umarım ki bu yeni cami Strazburg şehrinin ilerlemesine 
katkıda bulunacaktır.

Bekir Bozdag
T.C Başbakan yardımcısı

Yeni Eyyûb Sultan Camii, özgünlüğü ve mimari 
zenginlikleriyle Avrupa kültür yaşamını 
zenginleştirecek iddialı bir projedir. Bu yapı, 
içerisinde barındırdığı namaz kılınan mescidiyle, 
toplantı salonlarıyla, kütüphanesiyle, kardeşliğin 
ve barışın samimi bir simgesi olacaktır. Bu 
insiyatif bilhassa karşılıklı saygı temellerini 
güçlendirecektir ve sosyal bütünlüğün 
vazgeçilmez bir taşıyıcısı haline gelecektir. 

Bu projenin gerçekleşmesinde, belediyesi 
ile valiliği ile, kiliselerle, musevi cemaatiyle 
beraber çeşitli örgüt ve dernekler tarafından 
güçlü bir şekilde desteklendiğini görmekten çok 
memnunuz. 

Bu heyecan, birbirimize karşı olan saygıya ve 
arkadaşlığa dayalı bir gelecek inşa etmeye teşvik 
ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ Bey, Sayın Doğu Fransa Valisi, 
Sayın Strazburg Belediye Başkanı, hristiyan 
ve yahudi cemaatlerinin temsilcileri, basın 
mensupları ve sivil toplum örgütleri, bugün 
temel atma programı için burda bulunan 
herkesle daha sonra gerçekleşecek olan açılış 
töreninde en kalbi duygularımla buluşmak 
dileğiyle...

~



Eski Cami & Eski konferans salonu
Aralık 2016



Eski cami yıkım
Şubat 2017



Bu özverili proje herkesin dikkatini 
celbedecek kadar değerlidir. Merkezi 
ve yerel yönetimler olarak her ma-
kamdaki kamu yetkililerinin misyo-
nu, her vatandaşının ihtiyaçlarına, 
arzularına, menfaatlerine ve inan-
çlarına göre yaşayabileceği uygun or-
tamların sağlamasıdır. 
Her zaman için gayretim, bizi bir 
araya getiren değerlere ve bilhassa 
Cumhuriyetin değerlerine saygı gös-
terilmesi olmuştur. Bugün gayretle-
rimizin ilk meyvelerini alıyoruz, zira 
zaman değişiyor ve bunun bir örneği 
ve sembolü de bu caminin temelinin 
atılmasıdır. 

Strazburg, alenen dinler arası diya-
loğun şehri olarak nitelendiriliyorsa, 
bu O’nun, bünyesinde her topluluğa 
yer verdiği içindir. Daha istikrarlı bir 
toplumu sağlayabilmek için tek çare 
budur. 

19. Yüzyılda yaşayan Pierre Loti’nin 
kısaca dediği gibi: « Din meselesi 
inanç sahasından dışarıya çıkmasın, 
müslüman camisine, hristiyan da ki-
lisesine gitsin ama herkesin menfaati 
gereği, her türlü düşmana ve tehli-
keye karşı bir ve beraber olalım ».

Roland Ries
Strasbourg Belediye Başkanı

Ortak çalışma grubumuz olan 
Ulusal Müslüman Dernekler 
Konseyi ve İslamî makamların 
yetkilileriyle beraber (bu gru-
bumuz peyderpey ve sağlam 
adımlarla ilerliyor) sizleri 
bu yatırımınızdan dolayı se-
lamlıyorum. Hristiyan ale-
minin diyalogla angaje olma 
arzusuna benzer bu arzunuz, 
birbirimizi daha iyi tanımamızı 
sağlayacak, daha sonrasın-
da da sizlerin ve toplumun 
çözümünü beklediği sorunların 
çözülmesini mümkün kıla-
caktır. 

Bu bağlamda sizin bu konu-
munuz, yaşadığınız bölge olan 
Alsace (Alzas)’a yerleşmeye 
başladığınız günden bugüne 
kadar aşama katettiğinizin 
göstergesidir. 
Bu proje için hepimizin attığı 
bu imzalar, betonda kazılı ka-
lacaktır. Bu caminin en hızlı 
bir şekilde inşa edilmesini ve 
en kısa zamanda Strabourg 
cemaatinin hizmetine sunul-
masını temenni eder, 
Teşekkür ederim. 

Jean-Luc Marx
Doğu Fransa Bölge Valisi



Par son style architectural, la 
Grande Mosquée Eyyûb Sultan 
de Strasbourg symbolise la 
richesse de la civilisation 
musulmane et constitue un 
édifice unique au sein de la 
capitale Européenne.

La mosquée est bâtie autour 
de 4 piliers sur lesquels repose 
la coupole principale, celle-
ci entourée de 27 coupoles 
secondaires et de deux minarets.

Le tout forme un savant mariage 
qui réunit dans une même 
enceinte technologie moderne 
et architecture traditionnelle.

STRASBOURG
MOSQUÉE EYYUB SULTAN

Centre de 
recherche et de 
documentation

Salle de culte
Parc à vélo 
260 places

Parking automobile 
600 places

RestaurantCentre 
socio-culturel

Centre 
éducatif

Kütüphane

3 000 kişi kapasiteli mescid
260 bisiklet 
kapasiteli park

600 araç kapasiteli 
otopark

Çift katlı Aile 
Lokantası

Kültür Merkeziİslam Toplumu Milli Görüş 
Teşkilatı Doğu Fransa Bölgesi,  
Strasbourg Eyyûb Sultan Yeni 
Camii, Avrupa’nın merkezinde 
İslam Medeniyeti’ni dini ve sivil 
mimarisiyle temsil eden, İslam’ın 
ve müslümanların Avrupa’daki 
simgesi özelliğini taşıyarak 
müslümanların geleceğine ışık 
tutan külliyemiz, tek mekânda 
Osmanlı Mimari Sanatını 
canlandıracaktır.

Büyük merkezî kubbe etrafında 
27 küçük kubbesi ve 44 mt.’lik iki 
minaresiyle, gelenek ile modern 
teknolojiyi bütünleştiren 
ihtişamlı bir eser olarak 
tasarlanmıştır.

STRASBOURG
EYYÛB SULTAN CAMİİ

Eğitim Merkezi



L’ensemble du complexe de la Grande 
Mosquée est implanté sur une surface 
au plancher de 6.900 m².

Outre la mosquée, les bâtiments 
annexes sont composés d’un service 
administratif, d’un département 
dédié aux activités éducatives, 
de salles d’ablutions, de salles 
multifonctionnelles, d’un centre de 
recherche et de documentation, d’une 
galerie marchande et d’un restaurant, 
soigneusement conçus pour en faire 
un lieu de vie incontournable dans le 
paysage strasbourgeois. 
Les aspects traditionnels alsacien 
et anatolien ont été préservés dans 
leur style original. 

Pour la réalisation de ce Külliye 
(complexe), le savoir-faire de plu-
sieurs régions du monde musulman 
a été utilisé, conférant à l’édifice le 
caractère d’une œuvre d’art.

LES BÂTIMENTS ANNEXES

Restaurant

Çift katlı Aile 
Lokantası

İçinde barındırdığı 
fonksiyonlarıyla Eyyub Sultan 
Yeni Camii ; 15 dönüm arazi 
üzerinde, 600-900 m2 kapalı 
alanda konferans salonu, 
kütüphane, eğitim merkezi, 
öğretmenler odası, yemekhane, 
çift katlı aile lokantası, çay 
ocağı ve ticari butikleriyle 
camimize renk katan bir kültür 
bahçesi ve 600 araçlık otoparkı 
ile birçok hizmete ev sahipliği 
yapacak ölçekte planlanmıştır.

Detaylarda geleneksel 
mîmârî unsurların dizayn 
kriterlerine bağlı kalınmış, 
taklide düşülmeden, tamamen 
orijinal tasarımlarla telif bir 
eser ortaya konulmuştur. 
Külliye’de İslâm san’atlarının 
hemen her şûbesinden, küçük 
de olsa herbiri müstakil 
sanât eseri hüviyetinde, 
şahsiyetli örnekler verilmiştir.

HİZMET BİNALARI



Avrupa parlementosunun yanında yükselmekte olan Eyyûb Sultan külliyesi kardeşliğin ve barışın sembolüdür.

Çeşitli kültür ve inançların beraberce hoşgörü içinde saygı temelleri üzerinde ortak toplum olma ve geleceğimizi 
beraberce inşaa edebilmenin en güzel örneğini temsil etmektedir. Kıta Avrupasında Osmanlı mimarisi ile inşaa 
edilecek olan külliyemiz Strazburg şehrinin kültür mirasları arasında yerini alacaktır. Avrupada dindarlar ve tüm 
toplum kesimleri arasındaki yakınlaşmaya ve hemşeriler olarak daha yakinen tanışmaya vesile olacaktır. Ayrıca, 
Anayasal hak olan inanç ve ibadet özgürlüğünün hayata geçirilmesi bağlamında toplumsal barışın simgesidir, 
Avrupa kıtasında islamın nasıl algılanması gerektiği ve müslümanlara toplumsal birliktelik içinde sağlanmış 
haklar bağlamında örnek alınacak bir projedir. 

Strazburg Eyyûb Sultan projesinin taşıdığı hep birlikte Avrupalı olma ruhu diğer ülkeler tarafından örnek 
alınmalıdır. Projemize baştan buyana büyük destek olan Strazburg Büyükşehir belediye başkanımız sayın Roland 
Ries ve ekibine en kalbi şükranlarımı iletirim.

Strazburg Bölge Valimize ve Fransız devlet makamlarına göstermiş oldukları destek ve alicenaplıklarına 
şükranlarımı iletirim.

Eyyub Sultan projesi sadece Müslümanların değil, Avrupanın barış ve huzurunu temsil eden örnekliğinden 
hareketle tüm Fransan’ın ortak projesidir.

Hep birlikte daha güzel yarınlar diliyor saygılar sunuyorum. Hakkı Çifçi
İslam Toplumu Milli Görüş

Genel Başkan Yardımcısı

Temel atma töreni
 Ekim 2017



Temel atma töreni
 Ekim 2017



İlk temel kolonları / Cemaat ile toplu dua
Şubat 2018



Alt yapı hazırlıkları 
Nisan 2018



Bu müessese bünyesinde 
yapılan kaliteli çalışmayı ve 
özellikle de dinlerarası diya-
log gayretini selamlıyorum. 
Açık-kapı günleri, dinlerarası 
diyalog çalışmaları ve çeşitli 
aktiviteler vesilesiyle düzenli 
olarak biraraya geldiğimiz bir 
mekandayız. Bulunduğumuz 
semt olan, organizasyon-
larıyla meşhur Meinau (Me-
no)’nun, bünyesinde Eyyub 
Sultan Camisi ve içerisinde 
çok sayıda gönül insanının 
bulunduğunu belirtmek iste-
rim. 

Dînî ma’bedlerde oluşan 
kardeşlik birlikteliğiyle de-
vam etmenizi ümid eder, bu 
yapının en iyi şekilde inşa 
edilmesi yolunda başarılar 
diler ve aynı zamanda en iyi 
şekilde Fransa Cumhuriye-
timizin değerlerine saygı 
duymanızı arzu ederim. 
Bu güzel etkinliği organize 
edenlere teşekkür ediyor, bu 
güzel faaliyete, dinlerarası 
diyalog çalışmalarına tüm 
dini gruplar ve STK’ larla de-
vam ettiğiniz için teşekkür 
ederim. 

Lilla Merabet
Doğu Fransa Bölge Konseyi

Başkan Yardımcısı

Birçok fonksiyon sahibi 
olan bu proje ; Strasbourg 
ve civarının (Bas-Rhin), 
aynı zamanda Fransa’nın 
sınırlarını aşacak hatta 
Avrupa ve dünya çapında 
yayılacak olan bir projedir. 

Bu caminin bir bilim men-
baı, dindarlığın kaynağı ve 
kardeşliğin taşıyıcısı ol-
masını temenni ediyorum. 

Birkaç yıldır düzenlenen 
kardeşlik yürüyüşünün 
nün önemli bir parçası ol-
duğunuza, bu çalışmaya 
işbirliği içinde destek ver-
diğinize ve kardeşliğinize 
tanıklık edebilirim. 
İnanıyorum ki bugün bun-
ları söylemek önemlidir. 

Jean-Philippe Maurer
Bas-Rhin il konseyi

Başkan Yardımcısı



Dinler her zaman dînî 
yapıların inşaasına katkı-
da bulunmuşlar ve bu saye-
de şehirlerimizin ve köyleri-
mizin kentsel manzarasının 
şekillenmesini sağlamışlardır. 
Her daim dini cemaatler dini 
vecibelerini muhafaza ih-
tiyacını dile getirmişler, bu 
ma’bedler de bir beldede 
yaşayan sakinlerin dini ai-
diyetlerini yansıtan yapılar ol-
muşlardır.

Göçmenler yaşadığımız yü-
zyıla önemli bir iz bırakmış ve 
artık farklı kökenlerdeki 
insanlara yönelik yeni dini 
ma’bedler inşa etmenin za-
manı gelmiştir. Strazburg’daki 
bu cami, kimlik çeşitliliğini 
ve dini inançlarımızı daha iyi 
yansıtmak içindir. 
Muhakkakki İslamı temsil 
eden bu dini yapının müslü-
manlara 
kazandırılması bu cemaatin 
meşru ihtiyacına cevap ver-
mek olacaktır.

Olivier Kaufmann
Strasbourg Protestanlar kurulu 

başkanı

Yeni cami beton dökümüYeni cami beton dökümü
Temmuz 2018



ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

Sylvain W ASERMAN 

Vice-Président de l'Assemblée nationale 
Député du Bas-Rhin 

D/réf. : 2018-31 

Monsieur le Président, 

RÉPUBL IQUE F RANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Grande Mosquée Eyyûb Sultan 
29, route de la Fédération 
67100 STRASBOURG

Strasbourg, le 23 janvier 2018 

Le dimanche 15 octobre dernier, je participais à la pose de la première pierre de la grande 
mosquée EYYÛB SULTAN. 

Je tenais par la présente à vous remercier pour cette invitation qui s'est déroulée en 
présence du Préfet de Région Jean Luc MARX et du Maire de Strasbourg Roland RIES et à
vous féliciter pour ce beau projet. 

La grande mosquée permettra d'accueillir dans ce lieu de prestige un grand lieu de culte 
musulman dont la pertinence a été actée par la municipalité de Strasbourg et dont la 
réalisation est particulièrement attendue par la Communauté musulmane de la Région 

Je tenais à vous exprimer mon soutien pour les œuvres de fraternité mises en oeuvre dans 
ce cadre, au bénéfice notamment des plus démunis. 

J'ai été très heureux de vous rencontrer à nouveau récemment à ma permanence et vous 
soutiens pleinement dans cette volonté de faire de ce lieu un espace de dialogue et 
d'ouverture. 
Je souhaitais par ailleurs vous témoigner tout mon attachement au dialogue interreligieux 
que nous savons, en Alsace, mener comme nulle part ailleurs. 

Aussi, je vous souhaite bonne réussite dans l'aboutissement de ce projet qui contribue au 
vivre ensemble. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Sylvain WASERMAN 

Assemblée nationale - 126, rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP -Tél.: 0140 63 51 73 / 06 12 23 42 55 - Sylvain.Waserman@assemblee-nationale.fr 
Circonscription: 68, route de !'Hôpital - 67100 Strasbourg -Tél. : 03 88 39 73 41 

Yeni cami minare ayaklarıYeni cami minare ayakları
Ağustos 2018Ağustos 2018



Yeni cami minare ayaklarıYeni cami minare ayakları
Ağustos 2018Ağustos 2018



Mimarî , bir toplumu yansıtan ayna gibidir. Onun kültürünü yaşam şeklini sosyal ve ekonomik durumunu 
ve daha birçok özelliğini yansıtır ve geleceğe aktarır.Tamda bu yüzden geleneksel mimari bizim açımızdan 
önemlidir ve eskimeyen değerler taşır. İnsanlarımızda bu gelenek de kendini ve geçmişini bulur.
Bu tesisin bu anlamda çeşitli aktivitelere mekan olduğu kadar bir kültür ve sanat mekanı olarakta hizmet 
vereceğini, topluma ve bu çevreye değer katacağını ümit ediyoruz.
Bu proje vesilesiyle bizler meslek adamı olarak şunu öğrendik ki , Türkiye ve Fransa mimarî konusunda oldukça 
yoğun bir geçmişe ve ilişkiye sahip. Türkçedeki inşaat teknolojisiyle ilgili birçok tabir türkçeye fransızcadan 
geçmiştir.

Bu vesileyle bu eserinde aynı zamanda bu ilişkiyi güçlendirecek bir halka eklemesini, iyiliklere, güzelliklere ve 
barışa yuva olmasını temenni ederim.
Temsil ettiği sembolden ötürü bu gün tarihteki yerini alacaktır.

Muharrem Hilmi Şenalp
Mimar



Yeni cami duvar başlangıcı Yeni cami duvar başlangıcı 
Kasım 2018Kasım 2018



Kaba inşaat
 Şubat 2019



Yeni cami ve külliye
 Ekim 2019



İnsanların en iyisinin insanlık 
için en yararlı olduğunu öğreten 
Hz.Peygamber’in sözüne uygun olarak, 
Müslüman cemaatlerin temsilci organları 
ve kamu makamları ile görüşülerek 
geliştirilen  Eyyûb Sultan Külliyesi, 
Müslümanlara adanmış sade bir ibadet 
yeri olmayacaktır.

Ziyadesiyle, kamu yararına bir çalışma 
olacaktır ki bunlar : Dinler arası 
faaliyetlerin  ve birlikte yaşamayı 
teşvik eden girişimlerin katılımıyla, 
diyalog ve açılım için bir alan olacaktır; 
ayrıca sunacağı hizmetlerle, bu şehirde 
oturan halka yönelik bir yaşam merkezi 
olacaktır. Sembolik mimari yapısıyla 
Müslümanların ve Strasbourg şehrinin 
gurur kaynağı olacaktır.

Hepimizin desteği ile hayata geçecek 
olan bu guzide projeyi yönetmekten 
gurur duyuyoruz, bu caminin mümkün 
olan en kısa zamanda açılmasını ve 
beklentilerinizi karşılamasını Cenâb-ı 
Allah’tan diliyoruz.

Bu asil projenin gerçekleşmesinde emeği 
geçen ve emekleri geçecek olanlara en 
kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Eyüp Şahin 
İslam Toplumu Milli Görüş
Doğu Fransa Bölge Başkanı



Mescid
Kasım 2019



Külliye
Kasım 2019



Yeni cami giriş bölümü





Gereklilik & Amaç

Hıristiyanlığı sembolize eden en büyük ibadethanelerden olan Strasbourg Notre-Dame Katedra-
li (1439) Orta Çağ döneminde yaptırılmıştır. Mimari yapısı dönemin en popüler tarzı olan gotik 
mimari uslübuna göre tasarlanmıştır.

Yahudilerin ibadeti için, Strasbourg büyük bir Sina-
gog bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşı döneminde 
Naziler tarafindan eski sinagogun yıkılmasından 
dolayı, savaş’ın bitmesiyle birlikte yahudi cemaati 
tarafından yeniden yaptırılmıştır. (1962)

Avrupa’nın kültür başkenti olan Strasbourg Belediyesi’nin katkılarıyla, iki 
inancın kendi mimarî üslubunda ibadethanelerinin mevcut olduğu bu 
şehirde, Müslümanları temsil eden İslami mimaride bir eser olması gerektiği 
fikrinden hareketle böyle bir proje ortaya çıkmıştır.

Strasbourg Eyyûb Sultan Camii Avrupa’nın sayılı büyük kiliselerinden
Notre-Dame Katedrali ile aynı statüde olan tek ibadethanedir.
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