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1989 yılında, Sovyetler Birliği’nin hızla dağılmaya doğru gittiği bir zamanda, Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde
bir facia yaşanıyordu: Özbekler, Ahıska Türklerine saldırıyor, yakıp yıkıyorlardı. Münih’te Amerikan Radyosunda (RFE-Hürriyet Radyosu) çalışan muhtelif Türk kökenli aydınlar bu hengâmede Türk topluluklarının meselelerini tartışıyorlardı. Orada dinleyici olarak bulunuyordum. Timur Kocaoğlu, Özbekistan ve Özbeklerle ilgili bir konuşma yaptı. Ben de söz alarak Fergana meselesini sordum.
Kocaoğlu, “Bu olaylar KGB tezgâhıdır!” diyerek Özbeklere
toz kondurmadı. Biz onunla tartışırken bizlerden yaşlı birisi söze karıştı: “Orada bir hastalık var ki KGB bundan istifade ediyor!” diye çıkıştı. Seçkin bir kalabalığın ortasında
bana destek çıkan kişi, aynı radyonun Tatar Bölümünde
spiker ve raportör olarak görev yapan Ali Akış’tı.
O günden itibaren dost olduğumuz İdil-Ural Türklerinin öncü aydınlarından gazeteci yazar Ali Akış Bey ebediyen aramızdan ayrıldı.
İdil-Urallı aydınlardan hürriyet ve istiklâl uğrunda ömür
tüketen çok değerli aydınların bir kısmı Türkiye’de hayata veda etmişlerdir. Bunlardan şimdi aklıma gelen ve her
birinin Türk bilim hayatında ayrı bir yeri olan isimler şunlardır: Akçuraoğlu Yusuf, Ayaz İshakî, Sadri Maksudî Arsal
ve kızı Adile Ayda, Reşit Rahmetî Arat, Abdullah Battal Taymas, Akdes Nimet Kurat, Ahmet Temir ile Başkurtlardan
Zeki Velidî Togan ve Abdülkadir İnan’ı rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Akış, bu isimler zincirinin son halkasıydı.
Ali Akış, 1900 yılında İdil-Ural’dan Mançurya’ya gelmiş; müteahhitlik, yün ve kumaş ticareti yapan bir ailenin çocuğuydu. 14 Ocak 1918 tarihinde Mançurya’nın
Haylar şehrinde dünyaya geldi. Bu şehirde ilk ve ortaokulu okudu, Rus Lisesinden mezun oldu. 1937 yılı başında
Kahire’ye Ezher Üniversitesine gitti. Afrika iklimine intibak
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edemedi, tahsili bıraktı; hemşehrisi ve Kazan Türklerinin
millî önderi Ayaz İshakî’yle haberleşerek 1938 Eylül’ünde
onun yanına Varşova’ya gitti. Sovyetler Birliğinde Rus olmayan milletlere mensup aydınların kurduğu Promete
Kulübü’ne dâhil oldu; ayrıca Millî Yol dergisini hazırladı.
1939 Eylülünde Hitler ve Stalin orduları Polonya’ya
saldırınca Ali Akış, 10 Mart 1940 tarihinde Türkiye’ye geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okudu, yedek
subay olarak askerliğini yaptı ve 1954’te NATO’nun Ankara ofisinde göreve başladı. Mançurya’da bulunan annesi,
babası ve kardeşleri de 6 Aralık 1953 tarihinde Türkiye’ye
geldiler.
1957 yılında Finlandiya Tatarlarından Zarife Hanımla
Helsinki’de evlendi.
1966 sonbaharında Münih’teki Hürriyet Radyosu’nun
Tatar şubesinde çalışmaya başladı. Radyoda spiker,
yorumcu ve yönetici olarak görev yaptı. 1983 yılında
buradan emekli oldu. Hürriyet mücadelesi veren Paris
Bloku’nun genel sekreterliğini yaptı. 1954-1991 yılları
arasında İdil-Ural İstiklâl Komitesi Genel Sekreteri olan
Akış, 27 Haziran 1991 tarihinde Tatar İctimaî Merkezinin
küçük kurultayında Dünya Tatar Birliği Başkanlığına
seçildi.
Sovyetler Birliği zamanında ‘düşman’ olarak ilân
edilen Akış, Sovyetler Birliği dağılınca Tataristan’da ‘millî
kahraman’ olarak karşılandı. Bugün Tataristan’da onun
adını taşıyan okul ve müze var.
Kendisiyle yaptığımız canlı röportaj, 3 Mart 2006
tarihinde TRT-INT TV kanalında yayınlandı. Onunla ilgili
“Ali Akış/Hayatı ve Faaliyeti” adıyla bir de kitap yazdım
(2003).
Merhum dostum Ali Ağabeyin, Ahıskalı hençlere
de örnek olacak tavsiyeleri şunlardı: Dil, din ve tarihî
değerlere sahip çıkmalı, bunları kuvvetlendirmelidir.
Merhum Ali ağabey, çok kültürlü, samimî, dürüst, millî
ve manevî değerlere candan bağlı bir kişiydi. Münih’te
yaşadığımız yıllarda, içinde bulunduğu kozmopolit
ortamda nasıl alnı ak, başı dik yaşadığını biliyorum.
18 Temmuz Pazartesi günü, Ankara-Emek Camiinde
ikindi namazını müteakiben kıldığımız cenaze namazından
sonra Cebeci Asrî Mezarlığında toprağa verdik.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.
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