
ALİ  ÇAĞAN 

  

20 Şubat 1962 tarihinde, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Aydoğdu 
köyünde doğdu. Yörede 
Aşık Irıza diye bilinen 
Ali Rıza Çağan'ın oğludur. 
Köyünde okumaya 
başladığı ilkokulu 1969 
yılında babasının 
vefatından sonra Karayazı 
ve Hınıs Yatılı Bölge 
Okulları ile Hınıs Yetiştirme 
Yurdu'nda tamamladı. 
Orta Okulu Hınıs ve 
Erzurum Yetiştirme 
Yurdu'nda kalarak okudu. 
Rize ve Gümüşhane'de 
Öğretmen Lisesi'ni 
okuduktan sonra hem 
çalışıp hem okuyarak Gazi 
Üniversitesi Bankacılık ve 
Sigortacılık Yüksek 
Okulu'nu bitirdi. Uzun 
yıllar çeşitli inşaat 

şirketlerinde yönetici muhasebeci olarak çalıştı. 

23 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra İsveç'e taşındı. 2000 yılından beri 
Stockholm'de yaşıyor. Babasının ozan olması nedeniyle çocukluğu 
bağlamanın sesini duyarak geçti. Öğrencilik yılları Aşık Mahzuni, Aşık 
İhsani, Aşık Zamani, Muhlis Akarsu, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Aşık 
Emekçi, Ruhi Su, Zülfü Livaneli ve Ali Asker dinleyerek geçti. 1984 
yılında Musa Eroglu'ndan bağlama dersleri aldı. Aşık Mahzuni'nin Halk 
Ozanları Kültür Derneği Genel Başkanı olduğu dönemde genel 

sekreterlik görevinde bulundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde 
yönetim kurulu üyeliği, kültür sekreterliği ve onur kurulu üyeliği 



görevlerinde bulundu. 2 Temmuz 1993'teki Sivas katliamında, 
Madımak yangınından sağ çıkmış olması ölümden 

daha fazla acı verdi kendisine. Bir süre bağlamadan uzak durdu. 

Daha sonra topluma ve dostlarına olan sorumluluğu ile yazmaya ve 
türkü söylemeye devam etti. Ozan-Der'in açtığı "Özgürlük ve 
Demokrasi" konulu şiir yarışmasında "Biri Demokrasi, Biri Özgürlük" 
ile "Özgürlük ve Demokrasi Uğruna" isimli şiirleri ödüle layık görüldü. 
Sahne çalışmalarına 1988 yılında başladı. Halkevleri, sendikalar, işçi ve 
memur örgütleri ile Pir Sultan Abdal şenlikleri ile diğer alevi ve 
demokratik kitle örgütlerinin yurt içinde ve yurt dışında bulunan 
kültür etkinliklerine sunucu ve sanatçı olarak özveri ile katıldı. 

Avrupa Alevi Konfederasyonu kurucuları aralarında yer aldı ve 
yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 

1992 yılında "Sevdaya Yürek Gerek" isimli bir kaseti piyasaya çıktı. 
Ayrıca birkaç sanatçı arkadaşı ile hazırladığı "Gelin Canlar Bir Olalım" 
isimli kasete Pir Sultan Abdal'dan bestelediği iki türkü ile katıldı. 
Eserleri Musa Eroğlu, Selda 

ve diğer sanatçılar tarafından okundu. Şiirleri çeşitli dergilerde 
yayınlandı. Evli ve Aslı adında bir kız, Deniz adında bir erkek çocuk 
babası olan Halk Ozanı Ali Çağan, sanat çalışmalarının yanında, halen 
İsveç Alevi Kültür Merkezi başkanlığı ve Avrupa Alevi Konfederasyonu 
yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORTAÇAĞ KAFASI PERİŞAN ETTİ 

Uygarlık beşiği, Anadolu’mu 

Ortaçağ kafası perişan etti 
Kopardılar can bağımdan gülümü 

Ortaçağ kafası perişan etti 
 

Akıttıkça alnımızın terini 
Saran yoktur yaramızın birini 
Hurafeler aldı ilmin yerini 
Ortaçağ kafası perişan etti 
 

Gerçeği reddedip, zulmu övenle 

Yaşamak zor oldu artık güvenle 

Patika yollarda hızlı trenle 

Ortaçağ kafası perişan etti 
 

Çağan Ali inanmışım bilime 

Canım kurban olsun gerçek alime 

Ağlarım ben, memleketin haline 

Ortaçağ kafası perişan etti 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
UTAN DARAĞACI 

  

Gencecik fidandın sen de bir zaman 

Utan darağacı, boyundan utan 

Nice yiğitlere kıydın doymadan 

Utan darağacı, boyundan utan 

 

On yedilik yüzler sarardı sende 

Aydın gelecekler karardı sende 

Taze kızıl güller morardı sende 

Utan darağacı, boyundan utan 

 

Sanma ki bu devran hep böyle gider 

Uzun çöp kısaya borcunu öder 

Dikildiğin yerde kızıl gül biter 

Utan darağacı, boyundan utan 

 

Nasıl dayanırsın bunca acıya 

Çağan Ali  gönlüm düştü sancıya 

Bir de davet gönder o idamcıya 

Utan darağacı, boyundan utan 

  
 


