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Doğu Türkistan Sürgünd Hükümetine Zarar Veren Kişilere İlişkin Açıklama 
 
Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, 14 Eylül 2004 tarihinde Washington'da, ülkemiz 
tecavüzcü Çin’in işgalinden kurtulana kadar Doğu Türkistan halkının tek temsilcisi olarak hareket etmeyi 
amaçlayan temel amacı ile kuruldu. Bugün, 10’dan fazla ülkede Doğu Türkistan diasporası topluluğunu 
temsil eden 60’tan fazla Parlamento üyesinden oluşuyor.  
 
Ne yazık ki, Doğu Türkistan ürgünd Hükümeti ve temsilcileri ile ilgili bazı karışıklıklar olmuştur. Özellikle, 
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin temsilcisi olduğunu iddia eden ve böylece Doğu Türkistan halkının 
çıkarlarına zarar veren iki kişi var. 
 
Bunlardan ilki, 4 yıllık bir dönem için Doğu Türkistan Sürgün Hükümetin ilk Başbakanı olarak seçilen 
Anwar Yusuf Turani. 2006 yılında, ilk görevini bile tamamlamadan önce, Doğu Türkistan Cumhuriyeti 
Anayasası Kanunu 4'ü ihlal ettiği için Doğu Türkistan-Sürgündeki Parlamento tarafından oybirliği ile 
kaldırıldı. Anayasa Kanunu 4, Doğu Türkistan Hükümeti ve Sürgündeki Parlamentonun herhangi bir 
üyesinin herhangi bir şart altında Çin'i veya işgal ettiği bölgeleri ziyaret etmesini yasaklar. 
 
Yasadışı görevden alınmasına rağmen, Anwar Turani - son 13 yıldır - hala Doğu Türkistan Sürgün 
Hükümeti'nin “Başbakanı” olduğunu iddia etmeye utanç verici bir şekilde devam etti. 
 
Daha doğrusu, kendi kendine ilan ettiği “Bakanlar Kurulu” na katılmak için Doğu Türkistanli olmayanları 
da dahil etti. Yakın zamanda “Savunma Bakanı” olarak “Muhammed Nurullah Çetin” adlı bir Türk bireyi 
atadı. Ayrıca, bu Çetin efendi, Suriye'de faaliyet gösteren Çeçenlerden ve Türkmenlerden oluşan cihatçı 
bir grupla bağlantılı görünüyor. Dahası, bu bireyin Çeçen “muhalefet” ten bir noktada “Türkiye Fahri 
Konsolosu” olduğu görülüyor. 
 
Ayrıca, 11 Kasım 2004 tarihinde tescil ettirilen ve hala Başbakan olarak listelenen Anwar Turani'ye bağlı 
internet sitelerinden biri  (http://en.eastturkistan-gov.org/) sayısız Türkistan İslami Partisi’nin video 
propagandası içeriyor, insanları cihad yapmaya çağırıyor. Bütün dikkatsiz faaliyetleri Anayasa'nın 30. 
maddesini ihlal etti. 30. madde Başbakan'ın konumunu sadece iki 4 yıl ile sınırlandırmaktadır. Onun 
dikkatsiz hareketleri aynı zamanda Doğu Türkistan Sürgün Hükümetin terörizme (devlet terörizmi de 
dahil olmak üzere) teröre karşı açık politikasını ve - en önemlisi - bağımsızlık için barışçıl mücadele 
politikasını, ve bizim tek düşmanımızın Çin işgal güçleri olduğunu ve amaçimiz Doğu Türkistan'ın 
bağımsızlığını geri kazanmak olduğunu bilerek ihlal etmesidir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin, 
dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir silahlı çatışmaya dahil olan herhangi bir grup (lar) ya da 
kuruluş (lar) ile bağlantılı olmadığını (veya onlarla temas kurmadığını) ya da buna sempati duymadığını 
açıkça belirtmek isteriz. Bu tür örgütler / gruplar “bir düşman, bir görev” politikamızla uyumlu değildir ve 
dünya barışı isteğimizle ve küresel barış öncü savaşçıları olarak hizmet vermeye hazır olma isteğimizle de 
uyumlu değildir. 
 

http://en.eastturkistan-gov.org/


İkinci kişi, Doğu Türkistan Sürgün Hükümetin bir başka eski Başbakanı ((2009'dan 21 Nisan 2019'daki 
görevden alınmasına kadar) olan Türkiye'de bulunan İsmail Cengiz'dir. Bir açıklamada, Doğu Türkistan’a 
“Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi” olarak atıfta bulunarak, 1. maddeyi ihlal ettiği için özür dilemeyi 
reddettikten sonra Parlamento tarafından görevinden alındı. Madde 1, Anayasamızın değiştirilemeyecek 
veya tadil edilemeyecek altı yol gösterici ilkesinden biridir. Utanç verici davranışı ve hukuka aykırı 
davranmasından bu yana geçen aylarda, Anwar Turani gibi - “Başbakan” olduğunu iddia etmeye devam 
etti ve Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin birkaç üyesini “CIA / Pentagon ajanı” olmakla suçladı. Batı 
karşıtı ve Amerikan karşıtı propagandası yayarak hükümetimizi zor bir duruma soktu. Görüşleri 
hükümetimiz tarafından tutulan konum değildir ve olamaz. Çin işgal kuvvetlerinden başka düşmanımız 
olmadığını tekrar söylemek istiyoruz. Daha yakın zamanlarda, Doğu Türkistan diasporası üyelerini 
Afganistan’a Çin’e karşı savaşmak için gitmeleri yönünde teşvik ederek halkımızı aldatmaya ve zarar 
vermeye çalışti. Halkımızı Çin işgal kuvvetlerine karşı savaşmaya çağırıyor gibi görünse de, gerçekte 
düşmanımızın gençliğimizi yanlış yönlendirmesi girişimidir. 
 
İsmail Cengiz, yasal olarak görevden alınmayı reddetti ve Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti baltalamak 
için sürekli faaliyetlerde bulundu. Hükümetimizin üyelerine iftira attı ve Doğu Türkistan halkını 
Afganistan'a gitmeye çağırdı (böylece hayatlarını tehlikeye attı). Bu nedenle, 30 Ağustos 2019 Cuma 
günü İsmail Cengiz, Doğu Türkistan Sürgündeki Parlamentodan kalıcı olarak görevden alındı.  
 
Hem uluslararası topluluğa, hem de uluslararası terörle mücadele araştırmacılarına ve Doğu Türkistanlı 
halkimiza – Anwar Yusuf Turani ve Ismail Cengiz –Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti veya Doğu Türkistan 
halkını hiçbir şekilde temsil etmiyorlar. 
 
Bu açıklama ayrıca, Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ile mevcut herhangi bir ilişkide bulunma 
iddiasını derhal durdurmalarını istemek için Enver Turani ve İsmail Cengiz'e de kamuya duyurulmalıdır. 
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