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op zoek naar celal kubat
Na de dood van Turkse migratiepionier Celal Kubat gaat  

zijn Gentse kleinzoon samen met zijn tante Zeynep op zoek naar  
de sporen die zijn grootvader in de stad heeft achtergelaten.  

Wat leidde hem naar Gent? Hoe bracht hij er zijn eerste jaren door? 
Waarom kent iedereen zijn naam? Een reeks ontmoetingen  

brengt hen terug naar het Gent van de jaren zestig en zeventig.  
Volg Celal en Zeynep door de wijk Sluizeken–Tolhuis–Ham. 

 
ontdek ook de blikvangers onderweg!
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Sinds de jaren zestig is de wijk 
sluizeken – tolhuis – ham  
een trekpleister voor Turkse 
migranten. Zij transformeerden 
deze aftandse schipperswijk tot 
een levendige stadsbuurt. Niet 
toevallig ontstonden in deze 
buurt de eerste initiatieven voor 
en door migranten. In de jaren 
zeventig werd de wijk door de 
instroom van Turkse kinderen 
zelfs de jongste van Gent, zodat 
hier in die periode ook de eerste 
‘concentratiescholen’ ontstonden. 
Vandaag vooral bekend omwille 
van de Turkse restaurants. 

katholieke lagere school  
(vandaag de mozaïek)

karargah
kaprijkestraat, laatste woning  
van celal kubat en bureau  
van maurice

start

vroegere winkel  
van celal kubat

1+9 miat
2 boğaziçi

7 de centrale

8 beluik zonder naam

3 tolhuislaan 2, voormalig 
café van celal kubat

4 kartuizerlaan 70,  
zicht op kartuizerlaan

5 sleepstraat 167,  
stedelijke lagere school  
(vandaag de triangel)

6 de sleep

blikvanger

sticker



maak ook kennis met
Kleinzoon van Celal Kubat, 
benieuwd naar het verhaal van 
zijn grootvader

Jongste dochter van Celal Kubat, 
begeleidt haar neef op de 
zoektocht naar zijn grootvader 

In Gent sinds 1965, buurmeisje 
van Celal Kubat, werkte haar 
hele leven als textielarbeidster

In Gent sinds 1965, leeftijds
genoot van Celal Kubat,  
pionier van de Turkse migratie 
naar Gent

In Gent sinds 1967, dochter van 
Gazi Palit, brugfiguur en tolk

In Gent sinds 1966, werd  
in 1978 de eerste ‘biculturele 
leerkracht’ van Gent

‘De peetvader van de Gentse 
Turken’, pionier van de  
integratiedienst

celal kubat 
gent, 1981

restauranthouder

zeynep kubat 
karacalar, 1964

sociaal assistent

neriman izci 
karacalar, 1952
gepensioneerd

gazi palit 
kurudere, 1934

arbeider op rust

ayse palit 
kurudere, 1960

buurtwerkster muide
meulestedeafrikalaan

fatma pehlivan 
istanbul, 1959

politica

maurice maréchal 
gent, 1948

gepensioneerd

pa s p o o r t  va n

Ko n I n K r I J K  
B E L G I E

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 werd geboren in het 
dorp Karacalar, vlakbij Emirdag. 
Zijn ouders waren Alevitische 
moslims. In 1947 trouwde hij met 
Fatma Göktas uit hetzelfde dorp. 
Samen kregen ze 6 kinderen. 
In 1966 besloot Celal zijn kans  
te wagen in Europa. Via kennissen 
kwam hij in Gent terecht, waar  
hij meteen werk vond als arbeider. 
In 1968 liet hij zijn vrouw en 
kinderen overbrengen. 
In 1974 was Celal Kubat als hoca 
(Turkse geloofsgeleerde) betrokken 
bij de oprichting van de eerste 
moskee in Gent. In 1975 opende  
hij een kruidenierswinkel aan het 
Sluizeken. In 1982 keerde hij 
terug naar Turkije met het plan  
om daar een winkel op te zetten, 
maar twee jaar later kwam hij 
terug naar Gent. Nadien zette hij 
zich als vrijwilliger in voor tal 
van organisaties. In 2012 overleed 
hij in Turkije. Hij werd begraven 
in Karacalar.
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