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Ali Rıza Malkoç (1964)
1965  de Samsun’da doğdu. İlkokul ve ortakulu Samsun’da okudu.
1978-1982 Lise öğrenimi Samsun Teknik Lise,  Elektrik Bölümünde
tamamladı.
1986  Eskişehir  Anadolu Ü. İktisat Fak. Mezun oldu.
1986 – 1989  ZAMAN Gazetesi Samsun Bölge temsilciliği görevinde bulundu.
1990 – 1993 Samsun  Ö. Sakarya Dersanaleri’nde  Bilgi işlem Merkezinde
çalıştı
1993 – Burdur’da  Kısa dönem  askerlik görevini tamamladı
1993 – 1999 BUGİAD  Bursa Aktif Genç İşadamları Derneği’nde 7 yıl daimi
            Genel Sekreterlik görevinde bulundu.
Değişik sektörlerde   teknik ve mali işlerde görev yaptı.
1999   İlk internet gazetelerinden mailgazete.com u yayınladı.
2000 Yılından beri, Anadolu Pazarı Firma ünvanı ve Hizmet Ofisi Markasıyla,
internet, iletişim ve bilişim projeleri alanında ticari faaliyetini sürdürmektedir.

2004 Yılında “Türküler Bizi Söyler “ adlı kitabının 1. cildini yayınladı.

Teknoloji, elektronik, gazete, şiir ve türkülere olan  ilgisi, 1976 lı ortaokul
Yıllarına dayanmakdadır. Btso ve Tegider üyesidir.
13 Yıldır Bursa’da ikamet etmektedir.
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2004 Yılında “Türküler Bizi Söyler “ adlı kitabının 1. cildini yayınladı.
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Bursa Günlerim

Bursa' yı gezen görür
Osmanlı Mirasını
Sevgiye nakış ören
Unutur yarasını

Türkü mekânlarında
Âşıklar hep buluşur
Dertliler derman arar
Söz ehli de konuşur

Setbaşı' nın düzünü
Gördüm yârin yüzünü
Gönüller bir olunca
Kim dinler  el sözünü

Emirsultan karşılar
Gelen konuklarını
Dile gelip söylese
Perişan hallarımı

Uludağ'ım dondurur
Yeşillik göz doldurur
Yanık yüreklilerin
Ateşini söndürür

Muradiye Semtinde
Tarih yatıyor  tarih
Görüp de ders alanlar
Olur kâmil ve Sâlih

Çok şey gördüm Bursa'da
Doymadan gideceğim
Ayrılmak çok zor ama
Sılama  ereceğim

Ulucami uludur
Yol sevenler yoludur
Malkoç Ali söylersin
Ömrünün sonu mudur

Söz: Ali Rıza Malkoç

Bursa  30 Nisan 2004

Ali Rıza Malkoç
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Gönüller Bir Olmalı

Herkes bir fânusta yaşar
Birliği vurduk taşa
Böyle mi olmalıydı (anam)
Yakışmıyor gardaşa

Benlik aklın önünde
Nefisler mâkam arar
İhtiyaç duysan dosta
Nedense meşgûl çalar

Malkoç Ali  uyma sen
Gel hizaya ve düze
El ele ver, dur kıyama
Kulak verin  Hak söze

Söz:  Ali Rıza Malkoç

           Bursa, 2004

Ali Rıza Malkoç
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Sen De Diyceksin

Komşudur komşunun külüne muhtaç
Ne tok zengin  gördüm, ne fakiri aç
Kin tutucu olma, sen muhabbet saç
“Dünya fâni imiş”   sen  de diyceksin
Tahtadan bir ata  bir gün  binceksin

Başımıza gelen   dilimizdendir
Sevgi ve  muhabbet yolumuzdandır
Gıybeti susturmak  dinimizdendir
“Hatalarım çokmuş”   sen  de diyceksin
Tahtadan bir ata  bir gün  binceksin

Mevcut düşman bize yeter de artar
Senin husumetin  buna ne katar
Birlik bozulursa o millet batar
“Nefisler hep döner” sen de bilesin
Sen de  önce kendi nefsin yeresin

Kul Hakkı nerede lafta mı kaldı
Hakikat ne oldu rafta mı kaldı
Zarafetin hani  Kaf’ta mı kaldı
“Eyvah Aldandık” sen de diyceksin
Hayat çok kısaymış bunu bilesin

Nefsin de bedenden büyüktür büyük
Kalpsiz bir beden de cana yüktür yük
Günah kabın taştı bari boynun bük
“Sığmadım dünyaya” sen de diyceksin
Işıksız mekâna sen de girceksin

Ali,  Rıza göster   hüzne  ve gama
Hakk’dan gelen emri yarına koyma
Sunulan    ihsanı kendine yorma
“Ömrüm geldi geçti”   sen  de diyceksin
Tahtadan bir ata  bir gün  binceksin

Söz: Ali Rıza MALKOÇ

17 /06/2005 tarihinde Bursa’da,  Halk şiiri formatında,  11’li hece
ölçüsünde  Koşma türünde yazılmıştır.
Deyiş  formunda türkü olarak bestelenebilir.
Kaf:  Bir dağ adı
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