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2006 yılında Kırklareli’nde İsmailağa Cemaatine bağlı bir kuran kursunun 8 katlı 

kaçak binası tespit edildi ancak cemaat, iktidar ile olan bağlantıları sayesinde bu yıkım 

kararını durdurmuştu.  

2010 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı'nın, dönemin 

başsavcısı İlhan Cihaner'i arayarak, İsmailağa cemaati soruşturmasıyla ilgili olarak, "Böyle 

soruşturmalar insanın başını belaya sokar dediği” iddia edilmiştir.  

2016 yılında İzmir’de İsmailağa Cemaatine bağlı Gümüşpala Hizmet İzmir İslami 

İlimler Federasyonu’nda Kur’an kurslarında, 5-15 yaş arasındaki çocuklara şeriat eğitimi 

verildiği iddia edilmiştir.  

2017 tarihinde İstanbul Samandıra’da bulunan bir spor alanı, kamuoyunda ‘Cübbeli 

Ahmet Hoca’ olarak bilinen gerici Ahmet Mahmut Ünlü’nün cemaati İsmailağa Cemaati için 

‘Özel Eğitim Alanı’na dönüştürülmüştü. İsmailağa cemaatine bağlı olarak faaliyet gösteren 

Hiranur Vakfı, Sancaktepe Sevenler caddesi üzerindeki Kapalı-Açık Semt Spor Alanı’nda 

kalan 3 bin 470 metrekarelik araziyi 2006 yılında satın aldı. Arazi, 2012 yılında ‘özel sosyal 

ve kültürel tesis alanına dönüştürülmüştü.  

2017 yılında İsmailağa Cemaati’nin ‘Fetva Hattı’nın bir izin ve lisansının olmadığı 

ortaya çıkmıştır.  

2017 yılında Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu göreve başlarken valiliğe İsmailağa 

Cemaati mensupları ile slogan ve tekbirlerle girmişti. İsmailağa Cemaati'nin ikinci ismi olarak 

bilinen, aynı zamanda yeni atandığı Sakarya Valiliği makamına tekbirlerle giren İrfan 

Balkanlıoğlu'nun ağabeyi olan Metin Balkanlıoğlu, türban takmayan kadınlara "Açıl kızım, 

gelen öpsün giden yalasın" demişti.  

2019 yılında Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçedeki okullara özel bir yazı 

göndererek İsmailağa Kur’an Kursu’nun tanıtımının yapılmasını istemiştir.  



2019 yılında Ahmet Mahmut Ünlü’nün onursal başkanı olduğu Hayder Aşevi’ne ait 

bir araçta resmi plaka tespit edilmiştir.  Bu aracın bir belediye tarafından tahsis edilip 

edilmediği açıklanmamıştır.  

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve 

İşletme Ticaret A.Ş (Spor İstanbul) tarafından “Gel beraber koşalım” sloganı ile 7 Nisan 

Pazar günü Tarihi Yarımada'da İstanbul Yarı Maratonu gerçekleştirilmiş, maraton 

organizasyonu hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde Spor İstanbul tarafından ihale 

düzenlenmiştir. İhalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olarak belirlenmiştir.  

İhaleyi, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ve 

ağabeyi Muhittin Palazoğlu kazanmıştır.  

İsmailağa Cemaatine bağlı vakıf ve derneklere arazi, bina ve maddi destek sağlandığı 

çok açıktır. 15 Temmuz darbe girişiminden ders almayan iktidarın halen cemaat ve tarikatlarla 

işbirliği içinde olması ülkemiz ve geleceğimiz açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır.  

Bu bağlamda; 

1- Kamuoyunda Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü 

kim ya da kimler ne karşılığında korumakta, kollamakta ve kamu kurumlarından ihale 

vermektedir? 

2- İsmailağa Cemaati ve cemaate bağlı kaç tane vakıf, dernek ve şirket 

bulunmaktadır? Bu vakıf ve derneklere son 10 yılda yapılan bağışların miktarı nedir? Kaç 

taşınmaz ve arazi bahsi geçen cemaate ait vakıf ve derneklere bağışlanmış ya da hibe 

edilmiştir?  

3- Türkiye’deki il ve ilçe belediyelerinden kaçı İsmailağa Cemaatine bağlı vakıf, 

dernek ve şirketlere ait araçlara plaka tahsis etmiştir? Bunlar hangileridir?  

4- Ahmet Mahmut Ünlü ve ailesi son 10 yılda kamudan kaç ihale almıştır? Bunlar 

nelerdir? Bahsi geçen ihaleler ne şekilde gerçekleştirilmiştir?  

5- İsmailağa Cemaati mensubu kaç kişi devlette ve kamu kurumlarında 

çalışmaktadır? Bunlar ne şekillerde kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmişlerdir?  

 


