Özgeçmiş
ALİ RIZA ERKAN 20. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Sahibi

05.03.1962 yılında Erzincan da doğdu,1963 yılında ailesinin İstanbul’a yerleşmesi ile tahsilini İstanbul’da yapmış olup iş hayatını
ve yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir.
İş Hayatı
Ali Rıza Erkan İstanbul’da yayınlanan, bulvar, dünya gazetelerinde ve yankı dergisinde, Ankara başkent dergisinde muhabirlik
yaptıktan sonra yayıncılıkta karar kılıp 1983 yılında kendi adına Bakırköy gazetesi çıkarttı, 1993 yılında özel radyoculuğun
başlaması ile İstanbul’da ilk radyolardan olan BARIŞ RADYO’YU kurmuştur. Radyo BARIŞ bir müzik kutusundan öte İstanbul’da
demokrat çevreler ile Alevi ve Bektaşi inancındaki yurttaşların yoğun ilgisi ve beğenisini kazanmış olup birçok etkinliğe de ilk
olarak imza atmıştır,
Barışa Semah dönenler etkinliği ile on binleri bir araya getirmiş ve bu kültüre hizmet için teşkil edilen bin kişilik dev bir semah
ekibinin gerçekleştirdiği etkinlikler yurt içinde ve yurt dışında büyük takdir toplamıştır,
Ayrıca yaptırdığı Yedi Ulu Ozan’ın büstleri ile Pir Sultan, Aşık Veysel ve Barışa Semah dönenler heykellerini yaptırarak
Hacıbektaş’ta çilehanedeki ozanlar yoluna konulması için armağan etmiştir. Alevi kültür varlıklarının önemli ozanlarını aynı
zamanda heykel sanatı ile yaşatılması projelerini esas almıştır. Bu çerçevede Kemalist çizgide yayıncılığını bir yandan sürdürürken
diğer yandan da bir ilk olarak gerçekleştirilen bin köye bin Atatürk büstü projesi büyük takdir toplamıştır. Hazırlanan büstler
yetmiş bin kişinin katıldığı büyük bir etkinlikle bin köy derneğine aynı anda Atatürk Olimpiyat Stadında dağıtılmıştır. Bu etkinlikler
tüm TV ve yazılı basında Alevilerin büyük buluşması olarak verilmiştir. Barışa semah dönenler etkinliği periyodik olarak
İstanbul’da bağcılar olimpik salonunda, apdi ipekçi salonunda, Ali Samiyen, Atatürk olimpiyat stadında ve İnönü stadında birçok
kez din, dil, ırk, mezhep farklılığı gözetmeksizin ulusça birlik beraberlik içinde hiç kimsenin bir başkasını ötekileştirmeyeceği,
sevginin, hoşgörünün karşılıklı saygının her şeyin üstünde olduğunu ortaya koyan toplumsal barış isteğinin simgesi olmuştur.
Barışa semah dönenler etkinlikleri çerçevesinde ülkemize değer katan değerli yazarlarımıza ve önderlerimize Toplumsal Barış
Ödülleri olarak plaket verilmiştir
Bu süreçte 2002 yılında Gazete Barış adı ile haftalık bir gazete yayınlamıştır. 2003 yılı itibari ile gazeteyi Toplumsal Barış adı ile
bir aylık dergi olarak devam etmiştir.2011 yılında televizyonların yükseldiği bir dönemde radyo yayıncılığından TV yayıncılığına
geçmiştir hali hazırda BARIŞ TV sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır.

Barış TV yayıncılığında toplumumuzun kültürel kimliğini korumak geleceğe taşımak adına sosyal kültürel programlarla yayıncılık
hayatını sürdürmektedir. Yayınlarında Atatürk ve hacı Bektaşi veli aydınlanmacılığının doğrultusunda ozanlara, alevi Bektaşi
öğretisine ağırlık vermektedir. Barış TV doğuda Azerbaycan, İran, batıda Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde
izlenmektedir.
Ali Rıza ERKAN birçok vakıf ve derneklerin yanı sıra Erikli Baba Derneği Karaca Ahmet Sultan Derneğinde yöneticilik yapmış olup
halen üyesidir, yayıncı birlik olan ratem (radyo televizyoncular birliği) de haysiyet kurulu üyeliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiye
Gazeteciler Sendikası üyesi olup sarı basın kartı sahibidir. Ali rıza ERKAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

