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ATALMIŞ “YAŞ QEŞQER PARTİYESİ” VE “ ENDCAN VEQESİ” 

So-Called “Young Kashgar Party” and “Endjan Event” 

 

Ömercan NURI 

 

Özet 

Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Uygurların XX.yüzyılda meydana 
gelen siyasi tarihine ilişkin olayların yeterince incelendiğini söylemek 
mümkün değildir. Bu bağlamda, XX..yüzyıl Uygur tarihine ilişkin 
araştırılması gereken konulardan biri “Endican Vakası”dır. XX. yüzyılın 
başlarında Kaşgar’da kurulduğu ifade edilen “Yaş Kaşgar Partisi (Genç 
Kaşgar Partisi)”, gerçekte kurulmamıştır, bu terim siyasi tarihçilerin 
kullandığı bir adlandırmadır. Kaşgar gençleri ile ilgili “Endican Vakası”ise 
Uygur gençlerinin başından geçen gerçek bir olaydır.Bu makalede, 
Uygurların tarihine ilişkin “Yaş Kaşgar Partisi” ve “Endican Olayı” üzerinde 
durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: YaşKaşgar Partisi, Endican Vakası, Sovyetler Birliği. 

 

Abstract 

Uyghurs has a rich history and cultures but its impossible to say that 
compleat of researching the events occurred in 20th century of Uyghur 
history. So that <Endijan Case > is a one of the related topic of Uyghurs 
history about 20th century. The establishment of so called <Young Kashgar 
Party> actually is not real established and it is just a producted of needing 
by the politic historians. The <Endijan Case> is relating to <Young Kashgar 
Party> and it is a real historical events that happened on Uyghur history in 
early 20th century. This article is mainly disscussing about <Young Kashgar 
Party> and <Endijan Case> which is relating to Uyghur history in 20th 
century. 
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Kiskiçe mezmuni 

Uzun tarihqa ve kedimi medeniyetke ige bolğan Uyğur helqiniñ XX. esirde 
yüz bergen Uyğur tarihi ve siyasi ehvaliğa munasivetlik veqe-hadisilerniñ 
tetqiq qilinişi türlük sevepler tüpeylidin yeterlik bolmidi. Şuñlaşqa XX. esir 
Uyğur tarihiğa munasivetlik veqelerdin <Endican Veqesi>niñ tetqiq qilinişi 
nahayiti muhim ehmiyetke ige. Bolupmu XX. esirniñ başlirida Qeşqerde 
qurulgan <Yaş Qeşqer Partiyisi> eslide siyasi tarixçilarniñ özliriniñ tetqiqat 
éhtiyaji üçün yasap çiqqan atalğusudur, emma Qeşqer Yaşliri bilen 
munasivetlik<Endican Veqesi> bolsa tarihta yüz bergen heqiqi tarihi veqe 
bolup, mezkur maqalimizda <Yaş Qeşqer Partiyesi> ve <Endcan Veqesi>ğa 
ohşaş XX. esir Uyğur tarihiğa munasivetlik veqeler üstide nuķtiliķ tohtilip 
ötimiz. 
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1920-1930- yillardiki Qeşqer veziyiti heqqidiki Eñlisçe menbelerde “Yaş Qeşker Partiyesi” 
dégen bir nam uçiraydu.1 Gerçe bezi siyasi tarixçilar“Yaş Qeşker Partiyesi” heqqide hiç 
qandaq ispat körsitelmisimu, lékin bu teşkilat 1940- yillarniñ axiriğiçe bölgünçilik paaliyiti 
bilen şuğullanğanliqini körsitişidu.2 Gerçe “Yaş Qeşker Partiyesi” emeliyette mevcut 
bolmiğan teşkilat bolsimu, kéyinki vaqitlarda yüz bergen“Endcan Veqesi”Qeşqerlik yaşlar 
bilen munasivetlik bolğaçqa, bu mesilini ikki tereptin tehqiqleşke toğra kélidu. 

Ottura Asiyadiki meripet merkezliridin biri bolmişQeşqer XX. esirniñ başliridimu dunya 
yéñiliqliri bilen eñ baldur tonişidu. Şuniñ bilen Qeşqerde sirtqi dunyani körüp közi éçilğan, 
cemiyetniñ tereqqiyat teqezzasini tonup yetken Qeşqerde Eli Haci Nevruzzade, 
Abdukerimxan Mexsum, Exmetxan Paxta, Yüsüp Axun qorğan qatarliq pikri oçuq, baldur 
oyğanğan bir qisim yaşlar peyda bolidu.3Bu yaşlar ilgiri-kéyin bolup Abduqadir 
Damollamniñ, Ehmet Kemalniñ qurğan “Xeyriye Cemiyiti”de paaliyet qilidu, bu yaşlar 
tarixi höccetlerde “Qeşqerde bir firqe yaşlar”, “Qeşqer yaşlari” dep tilğa élinğan4 bolsimu, 
bu yaşlarniñ birer teşkilat qurup siyasi paaliyet yürgüzgenlikige ait hiçqandaq melumat 
yoq. Emma, kéyinki künlerde muteessip dini küçlerniñ pitnexorliqi ve Ma Şavvu’niñ teqip 
astiğa élişi qatarliq sevepler tüpeylidin bu yaşlardin Eli Haci Nevruzzade, Exmetxan Paxta, 
Yüsüp Axun Qorğan, Zeydin Karvan, Abdulla Bayvetçe, Abdurahman Nesirdin qatarliq bir 
türküm yaşlar 1925- yiliğiçe Oş, Endcan ve Taşkentke çiqip panahlinidu. Bu ceryanda ular 
Sovétler ittipaqiniñ“pütün dunyadiki ézilgüçilerniñ qayaşi” boluştek teşviqatidin söyünüp, 
Sovétler ittipaqiğa ümüt bağlap, ular bilen yéqinlişişqa başlaydu. 

Bu mezgilde Ottura Asiyadiki basmiçilarniñ kattivéşi Muhemmed Emin Beg 1919- yili 24- 
sintebirde Erkeştamda vaqitliq “Perğane hökümiti” quridu.5Gerçe Sovétler ittipaqi bu 
hökümetni yoqatqan bolsimu, asasliq atamanliriniñ bir qismi Qeşqerge soqunup kirip, 
qayta baş kötürüş üçün purset kütüp yatidu. Bu basmiçilar, Sovétler ittipaqi üçün derhal 
yoqatmisa bolmaydiğan yoşurun xevp bolup qalidu. Bu mesilini nezerde tutqan bezi 
bolşivék rehberler natoğra tedbir qolliniştinmu baş tartmaydu. 

1920- yillarniñ béşida Rusiye kompartiyesi (bolşivéklar) merkizi komitéti Ottura Asiya 
biyurosiniñ sékritari Y.É. Rudzutak, Şincañda “Qeşqeriye ve coñğariye cumhuriyiti quruş 
teklipi” béridu. Bu teklip, “Şincañdiki bir qisim inqilapçilar ve teşkilatlar millitaristlarniñ 
ézişidin qutuluşqa intilip, musteqil Qeşqeriye ve Coñğariye cumhuriyiti quruş tesevvurini 
otturiğa qoyğan”liqidin kélip çiqqan. 1921- yili 6- ayniñ 4- küni Rusiye kompartiyesi 
(bolşivéklar) merkizi komtéti siyasi biyurosi yiğinida bu teklip muzakire qilinidu. G. B. 
Çiçérin bu teklipke qet’i qarşi turidu. Lénin başçiliğidiki az sandiki ezalarmu Çiçérinni 
qollaydu. Amma, komunistik intérnétsionalniñ “şerq inqilap neziriyesi” ve “milliy azadliq 
heriket” neziriyiesi toluq tazilanmiğaçqa, kéyiki künlerde veziyette özgiriş bolupla qalsa, 
bu neziriye yene otturiğa çiqiviridu.6Sovétler ittipaqi siyasi muddiasiğa yétiş üçün hetta 
vaste tallimay Uyğurlardin paydilinidu. Şu vaqitta yeni 1920- yiliniñ aldi keynide Şemey, 
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Yarkent, Almutu, Taşkend, Endcan, Qoqend, Oş, Qaraqol qatarliq caylarda on neççe tümen 
Uyğur işlemçi bar édi.7Bu işlemçiler arisida “sotsiyalizm teşviqati qiliş” dégen namda gézit-
jornal ve başqa teşviqat matériyallirini tarqitidu, hetta Coñgu çigrisi içige kirgüzidu. 

Sovétler ittipaqi planini téximu kéñeytip, eger zörür bolğanda Qeşqerde inqilap qozğaş, 
Qeşqerde sovétperes yerlik bölünme hâkimiyet tikleşke orinidu. Şuniñ bilen 1924- yili 
Sovétler ittipaqi Özbekistandiki Uyğur komunistlardin İbrahim Qurbanof, Memetaxun 
Qurban Xojayéf ve Ömer İslamoflarni herketlendürüp, Ottura Asiyadiki Uyğurlardin bir 
mexpiy komitét quridu. Qeşqerlik yaşlar Eli Haci Nevruzzadini vekil qilip komitétqa 
kirgüzidu. Endcanğa kétivalğan Uyğurlar Qeşqerdikiler bilen alaqilişişqa kirişidu.8 

Del muşu vaqitta, mezkûr teşkilatniñ ezasi bolmiş Kerim Puçuq isimlik bir Qeşqerlikniñ 
naheq cinayi işlar dilosiğa çétilip qélip Qeşqerge qéçiş zörüriyiti sevebi bilen bu teşkilat 
heqqidiki melumat Coñgo’niñEndcandiki konsulxanisida terjimanliq qilivatqan Eysa Yüsüp 
arqiliq konsul Chén déliğa melum qilinidu hem derhal Qeşqer terepni xeverlendüridu. 
Hettaçigra saqçilirini agahlanduruş arqiliq bu veqeniñ aldini alidu.9Bu melumatni alğan 
Qarğiliqniñhakimi, Yang Zéngşin’ğa télgiramma yollap Ruslar, Endcan ve Qeşqerdiki 
Uyğurlar bilen alaqe bağlap “İslam Cumhuriyiti” quruşqa teyyarlinivatqanliqini melum 
qilidu. Yang Zéngşin derhal veziyetni tehlil qilip, “Uyğurlarniñ mayilliqini qolğa keltürüp 
qelbiniñçigra sirtiğa bağlinip qélişiniñ aldini éliş” heqqide tilgiramma evetidu.10 

Eli Haci Nevruzzade başçiliqidiki Qeşqerlik yaşlar Sovétler ittipaqi hökümitige doklat 
yézip, Sovétler ittipaqida panahlinivatqan Uyğurlarniñ sehvenliksiz teyyarliq qilğan 
bolsimu, yenila teşkilatniñ teyyarliqi Coñgu terepke melum qilinğanliqi, bu teşkilatqa 
çétişliq dep qaralğan UyğurlarniñQeşqerge baralmaydiğanliqini, Sovétler ittipaqi terep 
bularğa ige boluşni iltimas qilidu.11 

Derveqe, Qeşqerge qaytqan yaşlarniñ hemmisi türmige çüşidu yaki öltürilidu. Meşhur 
Séyit Noçi Pajiesi muşu veqeniñ bir variyantidur. 

Bu teşkilat paş bolup qalğandin kéyin, Sovétler ittipaqi Coñgu bilen déplomatik kirzisğa 
pétip qélişidin ensirep, bu işqa çétişliq Uyğurlarni öltürivétidu yaki Sibiriyege sürgün 
qilivétidu. Seypidin Ezizi’niñ akisi Muhiddinmu bu işqa çétilip Sibiriyege sürgün 
qilinidu.12İş buniñ bilenmu tügimeydu, yeni pütkül Özbékistan tevesidiki bu veqege 
munasivetsiz Uyğur ziyalilarni tutuş, öltürüşve sürgen qiliş yoli bilen Özbékistandiki 
Uyğurlarniñ xatirisidin bu veqeniñ iznasini yoqatqan. Özbekistan hökümitimu bu 
pursettin obdan paydilinip, Özbékistandiki Uyğurlarğa ziyankeşlik qilişqa başliğan. Hetta, 
Uyğurlarni millet tevelikini Özbekke özgertişke mecbur qilğan. Şuniñ bilen Perğane 
Uyğurliri yoqiliş girdabiğa bérip qalğan.13 Özbékistandiki Uyğur nopusiniñ aziyişi bilen 
Uyğur tiyatiri, medeniyet merkizi ve Uyğur mektepliriniñ hemmisi taqivétilgen. 

Bu veqe tariximizda “Endcan Veqesi”14 dep atalğan.“Endcan Veqesi” yüz bergen mezgil del 
Stalinniñ Sovétler ittipaqi teveside tazilaş élip bérivatqan vaqtqa toğra kélip qalğaçqa, 
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“Endcan Veqesi”ni biterep qiliş jeryani tazilaş herkiti bilen bille yürgüzülgen. Şuña bu veqe 
Sovétler ittipaqi teripidin uzliqçe untuldurivétilgen.  

Xulase kelam, XX. esirniñ başlirida Qeşqerde atalmiş“YaşQeşqer Partiyesi” mevcut 
bolmiğan, bu peqet siyasi tarixçilarniñ tetqiqat éhtiyaji bilen yasap çiqqan atalğu. Emma, 
Qeşqer yaşliriğa munasivetlik “Endcan Veqesi” inqilapçil Uyğur yaşliriniñ béşidin 
keçürgen heqiqi paciedur. 
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