
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 
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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.
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NE HAYALLER KURDUK

Ne hayaller kurduk, ne güne kaldık
Kurtlar sofrasında yem olduk gittik
Kime güvendiysek, ihanet gördük
Zalimin elinde gem olduk gittik

Pir Sultan yolunda buldu bu sevda
Hep bir vücut olduk, olduk bir gövde
Madımakta yanan kızıl alevde
El ele tutuşup cem olduk gittik

Çağan Ali dertle çaldıkça sazı
Günler gelir geçer hep artar sızı
Altın kadehlere koydular bizi
Sarhoş masasında, dem olduk gittik
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