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celal kubat’ın peşinde
Göç öncüsü Celal Kubat’ın ölümünden sonra Gentli 
torunu teyzesi Zeynep ile birlikte dedesinin şehirde 
bıraktığı izleri aramaya başlar. Onu Gent’e getiren  

ne olmuştu? İlk yıllarını nasıl geçirmişti? Adını neden 
herkes bilir? Hoş rastlantılar onları 60’lı ve 70’li  

yılların Gent’ine götürür. Celal ve Zeynep’i Sluizeken–
Tolhuis–Ham mahallesinde takip edin ve.

sizde yoldaki göze batan şeyleri keşfedin!
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60’lı yıllardan beri  
sluizeken – tolhuis – ham  
mahellesi Türk göçmenleri 
için bir cazibe merkezi konu
munda. Onlar bu eskimiş 
denizci mahallesini canlı  
bir mahalleye dönüştürdüler.  
O yüzden de ilk girişimlerin 
göçmenler tarafından gerçek
leştirilmesi tesadüf değildir. 
Mahalleye 70’li yıllarda gelen 
Türk çocuklarının sayısı yerel 
çocukların sayısını geçince  
bu mahallede ilk ‘konsantras
yon okulları’ oluştu. Günü
müzde en çok Türk restoran
ları ile tanınıyor bu mahalle.

göze batan

yapışkan

katolik ilkokulu  
(bugünki de mozaïek)

karargâh
kaprijkestraat’ta:  
celal kubat’ın yaşadığı son  
ev ve maurice’in bürosu

başlangıç 

celal kubat’ın 
eski dükkanı

1+9 miat
2 boğaziçi

7 de centrale

8 beluik zonder naam

3 tolhuislaan 2, celal kubat’ın 
eski kahvehanesi

4 kartuizerlaan 70,  
kartuizerlaan’ı görüyor

6 de sleep
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5 sleepstraat 167, belediye 
ilkokulu (günümüzde  
de triangel)



bu kişilerle de tanışın
Efsanevi Celal Kubat’ın  
torunu, dedesinin hikâyesini 
merak ediyor

Celal Kubat’ın en küçük kızı, 
dedesini arayan yeğenine yol 
gösteriyor

1965 yılından beri Gent’te 
yaşıyor, Celal Kubat’ın  
komşusu, hep tekstil işçisi  
olarak çalıştı

1965 yılından beri Gent’te 
yaşıyor, Celal Kubat’ın yaşıtı, 
Gent’e yapılan Türk göçünün 
öncüsü

1966 yılından beri Gent’te 
yaşıyor, 1978’de Gent’in ilk  
‘çift kültürlü’ öğretmeni olarak 
çalışmaya başladı

‘Gentli Türklerin manevi  
babası’, entegrasyon  
merkezinin öncüsü 

celal kubat  
gent, 1981

restoran sahibi

zeynep kubat  
karacalar, 1964

sosyal danışman

neriman izci  
karacalar, 1952

emekli

gazi palit  
kurudere, 1934

emekli işçi

fatma pehlivan  
istanbul, 1959

politikacı

maurice maréchal  
gent, 1948

emekli

pa s p o o r t  va n
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celal kubat

Nºpaspoort

naam: 

voornaam: 

geslacht: man | vrouw

geboren in: 

 te: 

nationaliteit: 

woonplaats: 

blijven plakken in gent: 

2189637

Celal

////

Karacalar

Turks

Kubat

sinds 1966

1932 (†2012)

Celal Kubat Emirdağ’ın bir köyü 
olan Karacalar’da dünyaya gelir. 
Ailesi Alevidir. 1947’de aynı 
köyden olan Fatma Göktaş ile 
evlenir. Altı çocukları olur. 
1966’da Celal Avrupa’ya gitmeye  
ve şansını orada denemeye karar 
verir. Tanıdıkları vasıtasıyla 
Gent’e gelir, hemen iş bulur ve 
işçi olarak çalışmaya başlar. 
1968’de eşi ve çocuklarını yanına 
getirtir. 1974 yılında Gent’te ilk 
caminin açılmasına yardımcı olur. 
1975’te Sluizeken’de bir bakkal 
dükkânı açar. 1982’de Türkiye’de 
bir dükkân açmak üzere geri gider, 
ancak iki yıl sonra Gent’e geri 
döner. Döndükten sonra birçok 
kuruluş için gönüllü olarak emek
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