
Çağrı Çankaya… O bir seyyar tasarımcı. Hepimizin ara ara hayali olan herşeyi 
bırakıp gitme isteğinden biraz farklı Çankaya’nın seçtiği yol. Bıraktığı tek şey 
monotonluk ve mutsuzluk duygusu. “Monotonluk direkt intihar. Diğerinde 
yine de bir yaşama şansı var” diyerek yollara düştü. 3 sene boyunca ülke ülke 
gezdi. Gerektiğinde çöpte bile yattı, mide kanaması geçirdi, parası çalındı… 
Yolda her zaman güzel şeyler olmaz diyor Çankaya ama 3 senelik maceradan 
“hiç pişman değilim” diyerek dönüyor.

Designer   on the Road
Riski tehlikeli buluyorsan, 
monotonlugu dene!

Cape Town

RÖPORTAJ        ÇAĞRI ÇANKAYA
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudum. 
İngilizce’yi de orada öğrendim. İzmir 9 Eylül 
Üniversitesi’nde Grafik Tasarım Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra işe girdim. Gerçi ikinci 

sınıftan beri çalışıyorum... Okul bitince İstanbul’a 
geldim ve büyük ajans tecrübesi yaşadım. 
Yaklaşık 3 yıl Young and Rubicam Reklamevi’nde 
çalıştım. Sonra bir takım rahatsızlıklardan ötürü, 
bunlar sağlıkla ilgili rahatsızlıklar değil tabii, 
askerlik olayını bahane ederek istifa ettim, çünkü 

mutsuz olmaya başlamıştım. 
Askerden sonra da yaklaşık 1 yıl başka bir ajansta 
çalıştım. Artıları olmasına rağmen, rahatsızlığım 
benzer nedenlerden dolayı devam ediyordu. 
Tasarımı bu kadar sevdiğim halde neden mutsuz 
olduğumu düşünmeye başladım.

İşi gücü bırakıp dünya seyahatine çıkmak ortak 
bir hayal, fakat bunu çok az insan yapabiliyor. 
Sizin farkınız işi gücü bırakıp değil, tasarımın 
gücünü arkanıza alarak bir nevi iş seyahatine 
çıkmanızdı. Bu süreç nasıl gelişti? Designer On 
the Road fikri nasıl doğdu?  

Çocukluktan beri tasarımı ve bir şeyler üretmeyi 
de seviyorum. Zaten o yüzden bütün o okulları 

okudum. Matematik, fizikten hiç hoşlanmadım, 
hoşuma giden yegane şey görsel dünyalardı. 
Çizmek, boyamak, yaratmak benim için bir tutku 
oldu. Bunlar dışında neyi sevdiğimi düşündüm. 
Seyahat etmekti ilk aklıma gelen. Zaten 
okuldayken de yurt dışında staj yapmıştım. 
Ukrayna’da bir oyun şirketinde çalışmış, Güney 
Kore’de bir okuldan atölye çalışması için davet 
almıştım. İşte bunlar geldi aklıma. Hem okuyor 
hem de geziyordum. İki sevdiğim şeyi aynı anda 
yapıyordum, en mutlu olduğum anlar onlardı. 
Başka kültürler, yeni insanlar tanımak, öğrenmek, 
üstüne üstlük oradaki yaratıcı insanlarla birlikte 
bir şeyler yaratma durumu benim için ultra 
mutluluktu. Monotonluğa ve sıkılmaya zaman 
yoktu. Yapmam gereken şeyin o olduğuna karar 
verdim. Tasarım yaparak dünya gezilir mi acaba 
diye düşündüm. Designer On The Road fikri 
işte buradan çıktı. İki sevdiğim şeyi birleştirmiş 

oldum.  Birşeyler satarak para kazanmak ve yola 
çıkmak şeklinde olmadı benimki. Maddi anlamda 
bir şey koymadım ortaya. Zaten satacak bir 
şeyim de yoktu. Orta halli bir arabam vardı, onu 
da satmadım. Benim projemi anlamlı kılan da bu 
zaten. Yoksa dünyayı gezen çok insan var. 

Ben dedim ki, beş kuruş parası olmayan bir adam, 
iyi bir tasarımcıysa hayatta kalabilir mi? Dünya 
turundan sağ çıkabilir mi? Designer On The Road 
buydu. Bir adamın kredi kartlarını falan kesip 
yola çıkması ve yolda tasarım yaparak hayatta 
kalabilmesi projesiydi.  
 
Gitar çalmadan, bulaşık yıkamadan, kasiyerlik 
yapmadan, sadece kendi mesleğini icra ederek, 
yaratıcılıkla ilgili bir şeyler yaparak, çizerek, 
tasarlayarak hayatta kalması durumuydu. 3 yıl 
sürdü ve hayatımın en güzel üç yılıydı. 

TiranPool Dergi Kapağı

RÖPORTAJ        ÇAĞRI ÇANKAYA

ÇİZMEK, BOYAMAK, YARATMAK BENİM İÇİN BİR TUTKU 
OLDU. BUNLAR DIŞINDA NEYİ SEVDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM. SE-
YAHAT ETMEKTİ İLK AKLIMA GELEN. TASARIM YAPARAK 
DÜNYA GEZİLİR Mİ ACABA DİYE DÜŞÜNDÜM. DESİGNER 
ON THE ROAD FİKRİ İŞTE BURADAN ÇIKTI. İKİ SEVDİĞİM 
ŞEYİ BİRLEŞTİRMİŞ OLDUM.
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Parasız, kredi kartsız yola çıkmaya nasıl cesaret 
ettiniz? İş bulamasaydınız ne olacaktı?

Param yoktu ki, ne yapsaydım? Bir de ben 
zaten işi bulup öyle çıktım yola. Sırt çantamı 
alıp gitmedim yani, o zaman ölürsün zaten 
açlıktan. Kimse kimseyi kandırmasın, öyle 
bir dünya yok. Bunun arkasında büyük bir 
planlama var. O da bir iş. Aylarca süren 
yazışmalar yaptım, derdimi anlatmaya çalıştım. 
Daha önce yapılmamış bir şey olduğu için başta 
inanmıyorlar. Kültürlerini bilmeyen birinin 
reklamlarını da, posterlerini de yapamayacağını 
düşünüyorlar.  Bir de adam mı yok işe alacak 

ki beni alsınlar? Bir soru çok soru işaretini 
beraberinde getiren biriydim onlar için. Nerede 
yatıracaklar? Kaç para verecekler? Yapabilir 
mi, yapamaz mı? Karakteri nasıl? Türkiye’den 
tanımadıkları bir adamı niye istesinler ki... 
İnsanlar bilmediği şeylerden genelde uzak 
durmak isterler. Markette peynir alırken bile 
bildiğin şeyi alırsın. Bildiğimiz ve güvendiğimiz 
şeye tutunuruz. Herkes için böyle bu. Bendeki 
en büyük challenge bu yerleşik algıyı kırmaktı. 
1408 e-mail attım ben. Toplamda 6 tane 
olumlu yanıt aldım. Yılmadan denedim. Onları 
ikna etmek için, beni işe alarak sağlayacakları 
menfaatlerden bahsettim. 

Mesela benim gibi bir adamı işe almak için epey 
para vermeleri gerekirken, ben onlardan sadece 
hayatta kalacak kadar para ve yatacak yer talep 
ediyordum. Bu onlar için gerçekten avantajdı. 

Türk olmanın bir dezavantajı oldu mu?

Yok, öyle bir şey yaşamadım. Belki de oldu da 
farkında değilim. Geri dönmeyenler o sebeple 
dönmemiş de olabilirler. Ben bunu onlara bir 
avantaj olarak sattım. Onların bakmadığı açıdan 
bakabileceğimi anlattım. Farklı bir kültürden 
gelmekle kalmayıp, bir sürü kültür tanımıştım, 
tecrübem var, farklı farklı ajanslarda çalışmıştım.

Bir yerden sonra e-mail atmayı bıraktım ve 
ajanslar beni çağırmaya başladı. “Bize de gel, 
bizde de çalış, rotana bizi de al” diye talepler 
gelmeye başladı. Bana yanıt veren 6 şirkette 
çalıştıktan sonra yenilerini buluyordum. Ya da 
yenisinden teklif alıyordum. Böyle böyle gitti. 

Yine de riskli bir durum değil mi?

Tabii ki risk var. Riski tehlikeli buluyorsan, 
monotonluğu dene. Ölümcül! Bitiyorsun. 
Monotonluk direkt intihar. Diğerinde yine de bir 
yaşama şansı var. 

Ne kadar sürelerle kaldınız gittiğiniz yerlerde? 
Tahmin ettiğinizden daha uzun kaldığınız ülkeler 
oldu mu? Nasıl planlandı bu seyahat?

Ben kendimi anlattım, ne kadar isterseniz o 
kadar kalırım dedim. Kimi üç hafta kal dedi, kimi 
üç ay. Tanımadıkları birini uzun süre istemeye 
korkuyorlar. Ya gelir de başımıza 6 ay bela olursa 
diye. Çalışmaya başladıktan sonraysa, “hep 
kalsana, bizimle çalışsana” diyenler oldu. İyi maaş 
teklif ettiler. Gittiğim on yerden yedisi bunu teklif 
etti, hep kal demeyen de daha uzun kal dedi. 
Ancak önceden verilmiş sözlerimi tutmak için 

hep yola devam ettim. Zaten her yeri görmeden 
de böyle bir şeye karar vermek istemedim. Şu 
an Kolombiya’da yaşıyor olabilirdim mesela, 
merak etmiyor da  değilim kalsam daha mı mutlu 
olurdum diye. 

Tekrar dönüp de şu ülkede çalışsam dediğiniz bir 
yer var mı? Ya da böyle bir plan?

Hayır, tekrar gidip çalışmak gibi bir planım yok. 
Ama dönüp uzun süreli yaşamak istediğim 
yerler var. Mesela buradan bir ev alıp kiraya 
verebilirim, sonra da gidip orada egzotik meyve 

suları içerek, thai masajı yaptırarak yaşayabilirim. 
Hiçbir şey yapmadan yaşayabileceğiniz yerler 
var çünkü.  Yine tasarım da yaparsın tabii ama 
fatura ödemek zihniyetiyle değil. İş seçersin, 
freelance çalışırsın, internet diye bir şey var ve 
bu sayede tüm dünyadan iş alabiliyorsun. İyi bir 
portföyün varsa bu tip işler bulmak zor değil. 
Sosyal sorumluluk işlerinde çalışırsın, mesela 
çok büyük tuvallere resim yapmak istiyorum. 
Onu yapabilirim, sergi açabilirim. Fatura ödemek 
için değil, üretmek için üretmek isterim belli bir 
yaştan sonra. Böyle bir hayalim var. 

HER ÜLKEDE FARKLI 
ŞEYLER TASARLADIM. 
IPAD UYGULAMASINDAN 
TUTUN, PİZZA SİPARİŞİ 
KAMPANYASINA KADAR 
HER ŞEYİ TASARLADIM. 
MESELA BREZİLYA’DA 
PİZZA KUTUSU ÜZERİNE 
REKLAM ALIYORLAR, BUNU 
DA TASARLADIM. REKLAM 
FİLMİ PRODÜKSİYONUNDA 
DA YER ALDIM, BİLGİSAYAR 
OYUNU DA YAPTIK.

Medellin

Medellin

San Salvador Cape Town

RÖPORTAJ        ÇAĞRI ÇANKAYA

Yaz 2014  alldesignalldesign  Yaz 2014 185184



Hangi ülkeleri dolaştınız?  

Sırasıyla söyleyeyim. Hindistan’dan başladım. 
Üç ay orada kaldım, üç farklı şehirde, üç farklı 
ajansta çalıştım. Sonra Tayland, Vietnam, Güney 
Kore, Ukrayna, Çin, Endonezya, Malezya, Sri 
Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, 
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Romanya, 
Almanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk. 

Ne tür işler (tasarım anlamında) yaptınız bu 
ülkelerde?

Her ülkede farklı şeyler tasarladım. İpad 
uygulamasından tutun pizza siparişi 
kampanyasına kadar her şeyi tasarladım. 
Mesela Brezilya’da pizza kutusu üzerine reklam 

alıyorlar, bunu da tasarladım. Reklam filmi 
prodüksiyonunda da yer aldım, bilgisayar oyunu 
da yaptık. Ufak tefek endüstriyel tasarımlar 
da yaptım. Mesela Sri Lanka’da Etisalat diye 
bir GSM operatörü var ve her sene takvim 
yapıyor. Yaptıkları iş de son derece sıradan ve 
sıkıcı. CEO’su değiştiği zaman değişik bir takvim 
tasarlamak istemiş, ben de time box diye kutu 
şeklinde 10 yıllık bir takvim geliştirdim onlar için. 
Güzel geçirdiğin günleri yeşil, kötülerini kırmızı 
ile işaretliyorsun. 10 sene sonunda kağıdı yere 
serdiğinde hayatının istatistiğini görüyorsun. 

Yaratıcı tasarımlara açık olan, kolay kavrayıp 
uygulayan ülke(ler) hangileri bunlar arasında?

İkisi farklı mevzular. Kolay kabul etmek ayrı, 
yaratıcılığa prim vermek ayrı bir mevzu. 

Mesela yaratıcılığa en çok önem veren 
yerlerden biri, özellikle de reklam sektöründen 
bahsediyorsak Brezilya. Bence dünyanın en iyisi 
Brezilya’nın reklam sektörü, kazanılan paralar 
da dahil... Prodüksiyonlar büyük, hayallerini 
gerçekleştirebileceğin, farklı bir yapı var 
orda. Ajans olarak bir fikri geliştirdikten sonra 
prodüksiyon aşamasına gelindiğinde, buradaki 
gibi üçüncü partiler girmiyor devreye. Herşey in-
house. 1000 kişinin çalıştığı, köy gibi ajanslar var. 
Buradakinin 3-4 katı insan çalışıyor Brezilya’da 
bir ajansta. Brezilya’da “reklamın iyisi kötüsü 
olmaz” diye bir laf yok. Ben de en çok parayı 
orada, Latin Amerika’da kazandım.  Gerçi o benim 
ünlenmemle de ilgiliydi. Asya’dayken hiç kimse 
idim, çöpte bile kaldım, sonra projeler ünlendi, 
takipçilerim oldu, yaptığım işlerden ajanslar da 
epeyce fayda sağlayınca işler değişti. 

Nasıl tanındınız yolda, neler yaptınız da bunca 
ajansın haberi oldu?

İlk başta kimse beni tanımazken gazete ve 
dergilerde çıkmayı ben talep ettim. Daha sonra 
proje duyuldukça talepler gelmeye başladı. 
Herkesin ortak hayali olan bir şeyi yapan bir 
adam var ve bunun da bir haber değeri var. 
Gittiğim her yerde televizyon programlarına 
konuk oldum, gazete ve dergilere çıktım, hatta 
kapak bile oldum. Sadece dünyayı gezen bir 
adam  olsaydım hikayem çok ilginç olmayabilirdi. 
Bana hem gezi, hem tasarım, hem de lifestyle 
dergilerinden talepler geliyordu. Örneğin Çin’de 
bir life-style dergisi beni yılın en iyi yaşayan 
adamı seçmişti 2012’de. 

Belgesel yapmak amacıyla hikayenizi kameraya 
çektiniz mi? Bir belgesel var mı yakın gelecekte? 

Uzun, tek parça bir belgesel fikri yok. Her gittiğim 
yerde videolar çektim. Yüzden fazla video var. 
Ajansta robot gibi çalıştığım için, onun öcünü 
almak adına gittiğim her yerde oranın extreme 
şeylerini yaptım. Kazandığım parayı sadece 
yemek ve oranın extreme şeylerini yapmaya 
harcadım. Hindistan’dan sonra özellikle böyle 
düşünmeye başladım. Sanki yarın yokmuş gibi 
yaşıyorlar. Ben de yolda onu felsefe edindim. İyi 
ki de öyle yapmışım, hiç pişman değilim. 

Türkiye dönünce bu felsefe bitti herhalde? 

Tabii hayat boyu böyle hippi tarzı yaşayamazsın 
gerçeği var. Yaşlanınca sağlık problemleri çıkınca 
ne olacak? Sigortam yok, o stilde ne sevgilim ne 
eşim olabilir, ne çocuk yapabilirim, ne ev sahibi 
olur ne de para biriktirebilirim. Çok eğlenceli 
olduğu kadar çok yorucu bir hayat. Fotoğraflarda 
sabit kalan tek bendim. İnsanlar sürekli değişiyor 
ama konuşulan konular aynı. Kızların burcunu 
öğrenmekten sıkılmıştım artık. İlk 100’de, 500’de 
hatta 1500’de okey ama 10 bin kişiye aynı şeyleri 
anlatmaktan sıkılıyorsun. Bir yere evim demek 
istiyorsun. 3 sene yetiyor yani. Şu an burada 

olmayı seviyorum, evde play-station oynayıp bira 
içmeyi seviyorum. Workshop’lar, seminerler için 
vs kısa geziler yapmak istiyorum.

Ben daha yola çıkmadan evvel bloğuma 
koyduğum ve ajanslara yolladığım bir metin 
var. Hala da duruyor, bakabilirsiniz. Orda da 
söylediğim gibi, sonunda bu bir kitap olacak. 
Başından beri fikir oydu. Ajanslara sunduğum 
faydalardan biriydi bu aynı zamanda. Bu kitapta 
sizler de olacaksınız ve kitabın gelirleriyle sosyal 
sorumluluk projeleri yapacağız diyordum. Ama 
şimdi freelance işler, okul, hayat kaygısı devreye 
girince nasıl yapacağımı bilmiyorum. Almanya’da 
örneğin yazara kitap yazsın diye yayınevi 
para veriyor ve siz o parayla ucuz bir hayat 
yaşıyor, kitabınızı yazmaya kapanıyorsunuz. 
Bir arkadaşım Endonezya’da bir köyde oturup 
kitap yazdı. Şimdi ben de yayınevi bulup kitabımı 
bastırmak istiyorum. Buradan duyurulur. 

Bosna Hersek’te bir sanat köyü var, oraya 
sanatçılar geliyor, resim, heykel vs yapıyor ve 
bu süre boyunca da para vermeden yaşıyorlar. 
Ayrılırken eserlerini orada bırakıyorlar, köy de 
bunları satarak yaşamaya devam ediyor. Ben 
de onlara kitabımı orada yazıp yazamayacağımı 
sormuştum. Olumlu yanıt vermişlerdi. Bir de 
çektiğim fotoğraflardan ve videolardan oluşan 
bir “Designer on the Road” sergisi açmak 
istiyorum. Televizyon programı fikirlerim de var, 
okullarla bağlantılı. 

Blogunuzda çok sempatik bir de yardım butonu var, 
“kahve tasarımcının benzinidir” diyor, tıklayınca da 
bunun aslında bir bağış butonu olduğu anlaşılıyor. 
Hala devam ediyor mu, belki de bir sonraki seyahati 
finanse etmek amacı mı taşıyor?

O hala orada duruyor evet, ama kimse bir şey 
yapmadığı için duruyor. 3 yılda oraya yatırılan 
para miktarı 120 dolar bile değil. 2 Dolar’ını 
bir arkadaşım göndermişti, 3 Dolar başka 
bir arkadaşım, 1 Dolar’ı da tanımadığım biri 
yollamıştı. 

100 Dolar yollayansa Rauf Kösemen idi 
(kendisine buradan teşekkür ediyorum. 
(Gülüyor). Kendisi de reklamcı ve tasarımcıdır.

Tabii bunca güzel anının yanı sıra kötü anılarınız 
da var. Mide kanaması gibi ciddi hastalıklar, 
kamera ve para çaldırma gibi tatsız anılar...

Evet maalesef var. Dandik macera filmlerinde 
kayıp şehri bulup, altınları çıkarmak üzereyken 
hepsi orada kalır ya, ona benziyor benimki 
de. Yoldaki para yolda kaldı. Keşke daha çok 
harcasaymışım. O para döndükten sonra bir süre 
aylaklık yapabilme paramdı, ama gitti. Yolun 
cilvesi işte. Yolda hep güzel şeyler olmuyor. ■

BREZİLYA’DA ‘REKLAMIN 
İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ’ 
DİYE BİR LAF YOK. BEN DE 
EN ÇOK PARAYI ORADA, 
LATİN AMERİKA’DA 
KAZANDIM.  GERÇİ O 
BENİM ÜNLENMEMLE DE 
İLGİLİYDİ. ASYA’DAYKEN 
HİÇ KİMSE İDİM, ÇÖPTE BİLE 
KALDIM; SONRA PROJELER 
ÜNLENDİ, TAKİPÇİLERİM 
OLDU, YAPTIĞIM İŞLERDEN 
AJANSLAR DA EPEYCE 
FAYDA SAĞLAYINCA İŞLER 
DE DEĞİŞTİ.

Dubai Bükreş

İstanbul

Pekin San Jose
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