RÖPORTAJ

Dünyayı Dolasan
Gezgin Tasarımcı

ÇAGRI
ÇANKAYA
“Designer on the Road”
İşini gücünü bırakıp köklerinden bağlarından
kopup hiç bilmediği diyarlara yolculuğa
çıkan Çağrı Çankaya, hem çalışıp hem
dünyayı dolaşan gezgin bir tasarımcı.
RÖPORTAJ Şebnem Türkoğlu
FOTOĞRAFLAR Çağrı Çankaya Arşivi
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G

ünlük hayatın rutin

almışsınız galiba. Bu projeye

işleriyle uğraşarak

neden ve nasıl başladınız?

hayatımız geçip

O sıra işte de, özel hayatımda

giderken, kimi zaman durup

da mutlu değildim. Her günüm

dinlenmek, yenilenmek için bakıp

birbirinin aynısıydı ve bir

görmek, keşfetmek gerekir.

cyborg’dan farksızdım. Bir gün

Şehir hayatının ve profesyonel

o kadar nefret ettim ki bu hayatı

iş yaşamının giderek zorlaşan

yaşamaktansa parasız bir dünya

koşullarından uzaklaşmak isteyen

turu bile daha mantıklı geldi. Hazır

Çağrı Çankaya da hayattan

kimse bana muhtaç değilken, ev

ne istediğini bilen ve hayatına

kredisi falan da ödemiyorken,

sahip çıkan biri. İşini gücünü

“Neden daha da özgür olmayım

bırakıp keşfetmek için dünyayı

ki?” dedim. Hayatta en güzel

dolaşmaya karar veren Çağrı

şeyler hep en zor anlardan sonra

Çankaya, “Designer on the

geliyor. Yolculuğun kendisi gibi,

Road” adını verdiği projesiyle

yolda da böyle şeyler çok oldu.

grafik tasarımı yaparak kazandığı
parayla dünyayı geziyor.

Ulaşım ve vize ücretlerini
nasıl karşıladınız?
Vizesiz ülkelere öncelik tanıdım.

Designer on the Road,

En ucuz uçak, tren ve otobüs

radikal bir fikir. Hayatın

biletlerini araştırıp çok önceden

sizi zorladığı bir dönemin

aldım. Yolculuğum boyunca yeme-

ardından böyle bir karar

içme ve kalacak yer masraflarımı
çalıştığım şirketler ödedi. Haftalık
maaş talep ediyordum. Yol ücretini
ise bu yolculukta karşılığında
onlar için fotoğraf ve tasarım
ürettiğim bir marka karşıladı.
Kazandığınız para
her zaman yeme-içme ve
barınma ihtiyaçlarınız için
yeterli oldu mu? Zorlandığınız
zamanlarda Türkiye’ye
dönmek aklınızdan geçti mi?
Şirketler bana iş vereceğini
ve haftalık maaş ödeyeceklerini
söyledikleri için hepsinde yiyecek
bir şeyler ve kalacak bir yerim
vardı. Sadece bir kere Dubai’deki
şirket fikrini değiştirip beni yarı
yolda bıraktı. Onun dışında yaşam
standartlarım değişse de hayatta
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kalabiliyordum. Örneğin Vietnam’da

ama sonra diğer insanların

ama pes etmedim. Yola çıkınca

çok az maaşım vardı. Dört hafta

farklı düşündüğünü gördüm.

blog ve içerik oluştu, dolayısıyla

boyunca orada geçinmek için

Hazırlanıp yola çıkmam birkaç

insanları ikna etmem kolaylaştı.

çok fazla sokak yemeği yedim.

ay sürdü. Çünkü ilk rotada iş

Daha sonra ilk zamanlarda

Bu yemekler hem ucuz hem

bulmak ve ajansları ikna etmek

çektiğim zorluğu çekmedim. Hatta

yöresel hem de farklıydı. Başta

zorluydu. Sonuçta ilk kez

yolun ortalarında artık ajanslar

sorun yoktu ama daha sonra

yapılan bir şey. İnsanların bu

beni davet eder olmuştu.

zehirlendim ve mide kanaması

tutumunu anlayabiliyordum.

geçirdim. Bunun gibi çok zor

Dolayısıyla pes etmedim. Zaten

Ne kadar sürdü bu yolculuk?

sağlık sorunlarında dahi Türkiye’ye

kolay olmayacağını biliyordum

Üç yıl. 2011’de başlamıştım.

dönmedim. Aklımdan geçtiyse

ve kendimi hazırlamıştım.

bile sadece bu anlarda geçmiştir.

İnsanlar işsizlikten yakınırken
siz iş bulma süreçlerinde

İş başvurularınız sırasında
insanların size bakışı nasıl oldu?

nasıl bir yol izlediniz?
İşleri bulmam zaman ve büyük

Hangi ülkelere gittiniz?
Hindistan, Tayland,
Vietnam, Güney Kore, Ukrayna,
Çin, Endonezya, Malezya, Sri

Reddedenler ya da tüm kalbiyle

bir çalışma gerektirdi. İnternetten

Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri,

destekleyenler oldu mu?

ülke ülke reklam ve tasarım

Güney Afrika, Arjantin, Brezilya,

stüdyolarını bulup her birine

Kolombiya, Kosta Rika, Honduras,

düşünmedi. Arkadaşlarımdan

e-posta atıyordum. Üç yılda toplam

El Salvador, Guatemala,

aileme kadar. Hindistan’dan

attığım e-posta sayısını bilmiyorum.

Romanya, Almanya, Hırvatistan,

tasarımcı dostum Sudhir Sharma

27 farklı tasarım şirketinde çalıştım.

Bosna Hersek ve Arnavutluk.

ilk ve tek destekçimdi. Olumlu

Bunların ilk altı tanesini bulmak için

cevabıyla heyecanlanmıştım

attığım e-posta 1408 adetti. Zordu

Kimse mümkün olduğunu
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Üniversitelerde seminerler

de vermişsiniz. Neyle ilgiliydi

Daha sonra başka ülkelerden

ya da bilerek yazmayıp kitaba

bu seminerler? İlgi nasıldı?

ve Türkiye’den de okullar bir bir

sakladığım çok şey oldu.

davet mektupları göndermeye

Kitapta blog’da yazmadığım

başladım. Bir okul davet etti.

başladılar. Çağırılıp gitmediğim

hatta hiç bahsetmediğim çok

Heyecanla kabul ettim. O sunum

hiç olmadı. Sunumlar ise tasarım,

şey olacak. Tüm çalkantılar,

çok iyi geçti. Sunumdan sonra

seyahatlerim, yolda yaşadıklarım

psikolojik durumlar, düşünceler…

çok iyi tepkiler aldım. Bir öğrenci,

ve keşfettiklerimle ilgiliydi.

Yakında kitap için bir yayıncı

Seminerlere Malezya’da

aramaya başlayacağım ve

“Bizim okula çok insan geliyor
ve konuşma yapıyor ama seninki

Bir kitap yayınlamayı

hayatımda izlediğim en iyi sunum

düşünüyorsunuz galiba.

oldu.” dedi. Çok mutlu olmuştum.

Bundan bahseder misiniz?

Kulaktan kulağa nasıl bir ün

Yolda yaşadıklarımı iki

tekliflere de açığım.
Sizce çok fazla para
harcamadan dünyayı gezmenin

saldıysam sonraki hafta için 6-7

dergide yazıyor, Facebook

püf noktaları neler, nelere

tane okuldan teklif geldi. Hepsine

ve blog’da yayınlıyordum

dikkat etmek gerekir?

gittim. Bu nedenle Malezya’da

ancak bunlar sadece seçilmiş

kendimi ünlü gibi hissettim.

içeriklerdi. Yolda yazamadığım

Güzel soru. İlk aklıma gelenler
şöyle: Vizesiz ve yaşamın ucuz
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olduğu egzotik ülkeleri hedefleyin.

yemeniz şartsa öğle yemekleri

uzun vadede bambaşka şeyler

Mesela Amerika, Dubai ya da

akşam yemeklerinden daha

olabilir. Hayat bu. Yolda çok

Tokyo’dan değil; Hindistan,

ucuzdur. Öğlen daha iyi yiyip

ileri zamanlar hakkında kesin

Tayland, Vietnam, Endonezya

geceyi daha hafif tutabilirsiniz.

konuşmamayı iyi öğrendim.

ya da Arjantin, Brezilya gibi Latin

Hayatı yaşayın. Dolucasına.

Amerika ülkelerinden başlayın.

Koskocaman dünyada ufacık iki

Sizin için yolculuk nedir?

Dünya hayatın daha güzel ve ucuz

semt arasına sıkışıp hayatınızı

Bu dünyada yapılabilecek en

olduğu, muhteşem doğasıyla

çürütmeyin. Dünya sizi bekliyor…

aklınızı alacak muhteşem
ülkelerle dolu. Couchsurfing.

harika şey. Bir süreç. Sonucundan
önemli olan bir süreç.

Yolculuklarınız devam

org gibi mecraları kullanın ya da

edecek mi yoksa yeniden

ucuz hostel’lerde konaklayın.

profesyonel iş yaşamına

olmaz dediğiniz ve yanınızdan

Biletlerinizi yola çıkmadan çok

dönecek misiniz?

ayırmadığınız eşyalar var mı?

daha önce alın. Kısa mesafelerde

Bir ay kadar önce ülkeye

Yolculuklarınızda olmazsa

Benim yolculuğum mesleki bir

ülke değiştirin ki otobüs ya da

geri döndüm. Kadir Has

yolculuk olduğu için bilgisayarım

trenle bol bol ülke gezebilesiniz.

Üniversitesi’nde reklam ve sanat

ve kameram çantamın en önemli

Yolda devamlı hazırdan yerseniz

yönetmenliği dersleri veriyorum.

parçasıydı. Onun dışında temiz

çok yol kat edemezsiniz. Herkes

Onun dışında kendi stüdyom

çamaşırlar önemlidir. Geri kalan her

benim gibi çalışarak gezemeyebilir

DOTR’ı kuruyorum. Bir de kitap

şey vazgeçilebilir şeyler bence.

ama basit işler bulup arada bir

yazma ve sergi projeleri var.

ekonomi yapabilirsiniz. Garsonluk,

Yolculuklarım da bir yandan

kasiyerlik vb. işlerle geçici süreler

sürecek ama sadece seminer ve

önceki Çağrı Çankaya ile

çalışarak cüzdanınızı rahatlatmanız

konuşmalar için. Gidip uzun süreli

şimdiki arasında fark var mı?

mümkün. Yemekleri kendinizin

kalmalar ve çalışmalar olmayacak.

pişirmesi en hesaplısıdır. Dışarıda

En azından bir süre böyle. Tabii
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Bu yolculuğa çıkmadan

Artık çok daha sakin, sabırlı,
manevi ve özgüvenli biriyim.

