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Özet: Sosyal tipler "bireyler" veya "kategoriler" değildir. Aksine toplumların kendi 

oluşturdukları somut bir yaşam süren, kendilerine has özellikleri, duyguları ve fikirleri olan 

'ürünlerdir'. Bu nedenle, ona karşılık gelen özellikler, ortam ve muhit olmadan asla 

kavranamaz. Bu anlamda bu çalışmada plaza insanı ele alınacaktır. 
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Abstract: Social types are not "individuals" or "categories". On the contrary, they are 

'products' that lead a concrete life created by the societies themselves, and have their own 

characteristics, emotions and ideas. Therefore, the properties that correspond to it can never 

be grasped without the setting and environment. In this sense, in this study, the plaza human 

will be discussed. 
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BİR TOPLUMSAL TİP: PLAZA “İ”NSANI

Zehni Özmen

�

Giriş

Toplumsal tipler “’bireyler’ veya ‘kategoriler’ değil, tersine toplumların kendi-
lerinin yarattığı somut bir yaşam sürdüren, hususiyetleri, duygulanışları ve 

fi kirleri olan ‘mamullerdir’” ve “ona tekabül eden özellikler, ortam ve muhit ol-
maksızın asla kavranamaz”lar.1 Mesela Simmel’de sosyo-psikolojik bir tip olarak 
Yoksul, gelirle ya da birinin kendini “yoksul” olarak görmesiyle tanımlanmaz 
çünkü Yoksul ancak, verili bir cemaatin bazılarını özne olarak ele aldığı, onun 
varlığı ile uğraşan kurumlar yarattığı, hakkında toplumsal pratikler ve yargılar 
geliştirdiği ve çevresini düzenlediği zaman kendini göstermektedir.2 “İşte-bu”-
luk olan toplumsal tipler sokağın köşesinde görülebilen (birazdan ele alacağım 
“tipi” şimdilerde sokağın köşesinde görmeniz pek de mümkün değildir aslında; 
plazalara, plazaların altındaki kafe ve restoranlara, lüks alışveriş merkezlerine, 
şehrin “cool” ve “bohem” mekanlarına gitmeniz gerekir) özne ve nesne arasında, 
akademik disiplin ile hayat arasında, hayal gücü ile bilimsel bilgi arasındaki bir 
tür bağlantıdır.3 

Yukarıdaki anlayışın geçerliliğine sonuna kadar inanan araştırmacının şah-
sım olduğu bu makale örneğinde, birazdan içine gireceğim dünyayı (plaza ha-
yatı) tam da bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak göstermeye çalışaca-
ğım. Hissedilir bir olgu olduğunu düşündüğüm hemen yanı başımdaki -hatta 
bir dönem parçası bile olduğum4- bu meseleye yaklaşımındaki öncelikli tavrım; 
kuramsal ve soyut olandan yana değil, gündelik ve somut olandan yana olacak. 
Aynen Nilüfer Göle gibi, Charles Wright Mi lls’in “köprü kurmak” meselesinden 
hareketle yaşadığımız tarihe nüfuz etmenin yolunun bireysel duyarlılıklarımızla 

1 Ulus Baker, Kanaatlerden İmajlara: Duygular Sosyolojisine Doğru (İstanbul: Birikim Yayınları, 
2012), 50-51.

2 A. g. e., 102.
3 A. g. e., 91-92.
4 2002 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölü-

mü’nden mezun oldum. 2009’da akademik kariyere başlamadan evvel iş bulabilmek için 
yüzlerce iş başvurusu yapmış, düzinelerce iş sınavına ve iş görüşmesine girmiş; kabul olun-
duğum bir işten hiç başlamadan, diğer dört işten bir hafta çalışıp, bir tanesinden üç ay sonra 
istifa etmiştim. 
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toplumsal rahatsızlıklarımızı ilintilendirmekten geçtiğini düşünmekteyim çün-
kü.5 Bunu yapabilmek için sadece bilimsel bilginin yetmeyeceğini de biliyorum. 
Nitekim Mills de “iktidar seçkinleri” hakkında bir kitap yazabildiyse, bunu salt 
bilimsel bilgiyle değil; kurulu düzene kafa tutabilmek6 için gerekli olan bir hayal 
gücüyle yazmıştır.7 Bilimsel bilgi ve “hayal gücü”nün yanına somut bireysel de-
neyimleri de koymak gerektiğini, zira somut deneyimin ağırlığını taşımayan bir 
fi krin soyutlamadan daha öteye gidemeyeceğini düşünüyorum aynen Richard 
Sennett gibi.8 

Bebek, Arnavutköy, Mangerie, Lucca
Erkek Acetobalsamico’cu kızlarsa Pucca
Cabarnet Sauvignon’a yeter mi cukka

Hesabını bilmedin beyaz yakalı9

Mevcut Ortam. Entelektüel emeğinden başka bir varlığı olmayan yeni ku-
şaklar (Tanıl Bora bizlerden bahsediyor)10, bu emeğin sıradanlaştığını ve arzı-
nın olağanüstü çoğaldığını11 görmekteler; bu durum yani sıradanlaşan emek ve 
olağanüstü arz emeğin ucuzlaması ve işsizlik riskinin olağanlaşması manasına 
geliyor. “Aşırı esnek ve güvencesiz istihdam anlamına gelen prekarizasyona da-
yalı bu istihdam rejimi, “gençlik”, “yenilik”, “değişim” kandırmacasıyla birlikte 

5 Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere (İstanbul: Metis, 
2008), 7. 

6 Şahsıma ait örnekler için bkz. Zehni Özmen, “İşsiz Mezun Üretim Sistemi,” Radikal 2, 21 
Eylül, 2003, erişim tarihi 16 Eylül, 2014,

 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=2563&ek_tarihi=21/09/2003; 
 Zehni Özmen, “Her Yer Karanlık,” Radikal 2, 19 Temmuz, 2004, erişim tarihi 16 Eylül, 2014,
 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=3594&tarih=19/07/2004&ek_

tarihi=27/06/2004;
 Zehni Özmen “İİBF Mezunları,” Radikal 2, 1 Ekim, 2006, erişim tarihi 16 Eylül, 2014,
 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=6292
7 Baker, Kanaatlerden İmajlara: Duygular Sosyolojisine Doğru,126.
8 Richard Sennett, Karakter aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri (İstanbul: 

Ayrıntı Yayınları, 2008), 12.
9 Anonim Beyaz Yakalı Şiiri’nden bir dörtlük. Bkz. erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksi-

sozluk.com/entry/38711606
10 Tanıl Bora, “Beyaz Yakalıların İsyanının Ardında Ne Var?” Radikal, 2 Temmuz, 2013, erişim 

tarihi 16 Eylül, 2014, http://www.radikal.com.tr/hayat/beyaz_yakalilarin_isyaninin_ar-
dinda_ne_var-1140107

11 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü M. Kemal Biçerli yaptığı açıklamada doktoralı 
186, yüksek lisans yapan 3501, lisans yapan 89 bin 973, ön lisans yapan 119 bin 922 kişinin 
kurumlarına başvurduğunu belirtiyor bkz. Aktaran Demet Bilge Ergün. “Turnikeden 
Sonrası Tam Bir Tufan,” Radikal, 3 Temmuz 2011, erişim tarihi 16 Eylül, 2014, http://www.
radikal.com.tr/turkiye/turnikeden_sonrasi_tam_bir_tufan-1054929
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yürüyor.12 Bora’ya sonuna kadar katılıyorum, vaktiyle yaşadığım bunalımın de-
taylarına hemen şöyle bir örnek verebilirim:

27 yaşında, dört yıl önce ülkenin prestiji geçmişinde kalan ya da hiç 
olmayan (!) bir okulundan üniversite mezunu olarak hayata atılmış, aka-
binde bu dört yıllık süre boyunca bir türlü kendisine uygun bir iş bulma 
becerisini gösterememiş, akranlarınınkine benzer işlerde çalışmamış ve 
mücadele etmeden kaçmış, hep iş piyasasını, şirketleri ve insan kaynakları 
departmanlarını suçlamış, sonucunda depresyona girip hayatını sorgula-
maya başlayan, kronik depresyon modunda etrafa boş boş bakan ve “ben 
ne işe yararım?” sorusunu her dakika soran zihni bulanık genç tipi sanırım 
spesifi k olarak bendenizi yukarıdaki güruhun [iş arayan genç insan] içeri-
sinde ön plana çıkarır.13 

Sennett “Karakter Aşınması” kitabında prekarizasyona bağlı değişimin et-
kilerinden hareketle şöyle bir sonuca ulaşıyor: “Günümüzde, en az iki yıllık 
üniversite eğitimi almış genç bir Amerikalı, çalışma yaşamı boyunca en az on 
bir defa iş değiştirmeye ve bu kırk yıllık sürede en az üç defa temel becerile-
rini yenilemeye hazır olmalı”.14 Bu da zamane plaza insanlarının –henüz her-
hangi bir dal tutamamış yerdekilere ek olarak- “bir dalı tutmadan önceki dalı 
bırakmayan maymunlar gibi”15 sürekli bir “iş arama” modunda olmasını ge-
rektiriyor. Çünkü tersi yani üç-beş yıldan fazla aynı yerde çalışmak ya da tek 
bir işyerinden emekli olmak bu rejimde bir başarısızlık alameti sayılmakta ve 
de üstelik sürekli iş, araba, telefon, ev, eş, şehir değiştiren “profesyonel” im-
gesi reklamlar, fi lmler ve plaza-ofi s efsaneleri vasıtasıyla parlatılmaktadır.16 
Bir zamanlar sınıf atlayacakları hayali ile yetiştirilen, bu süreçte de çalışma 
yaşamında bir tür doğal yönetici durumunda olacakları öğretilen ama sürecin 
sonucunda hayalin yarattığı beklentinin boşa çıktığını gören17 beyaz yakalılar 
açısından, yüceltilen yeni işgücünün aynen profi li şöyledir: “Her yerinden 
bükülebilecek kadar esnek, kendi kendini sömürecek kadar performans de-
lisi... Her an işe koşulabilir, her an erişilebilir.”18 Durumun vahametine bir 
örnek şu şekildedir:

12 Bora, “Beyaz Yakalıların İsyanının Ardında Ne Var?”
13 Özmen, “İİBF Mezunları.”
14 Sennett, Karakter aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, 21.
15 Sarp Mogan, Beyaz Yalaka (İstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2014), 46.
16 Bora, “Beyaz Yakalıların İsyanının Ardında Ne Var?”
17 Tanıl Bora, “’Herkes İşsiz Ama Seninki Farklı’ Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliğine Genel 

Bir Bakış,” “Boşuna Mı Okuduk?” Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği içinde (İstanbul: İletişim 
Yayıncılık, 2011), 60.

18 Meschnig ve Stuhr’den aktaran Bora, “Herkes İşsiz Ama Seninki Farklı” Türkiye’de Beyaz Yakalı 
İşsizliğine Genel Bir Bakış, 24.
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[Kuzeninden bahsediyor] Okuduğu okul Türkiye’nin en birkaç üniver-
sitesinden biri [muhtemelen özel bir üniversite], bölümü ise Uluslararası 
İlişkiler. Hazırlıkla birlikte sene kaybı olmadan 5 yılda mezun olacağını 
varsayarsak, başka hiçbir masraf yapmadan ve kitap vesaire paraları hariç, 
bugünkü değer hesabıyla aşağı yukarı 250 bin Amerikan Doları bir para 
harcanmış olacak. Ne için Uluslararası İlişkiler’i bitirip diploma almak 
için… [Aynı bölümü bitiren kız arkadaşıyla geçen beş senenin bilançosunu 
çıkarmışlar] 750 dolar maaş ile işe başlayıp bir sene boyunca bu paraya ça-
lışmış, ikinci yıl ise maaşı 1200 dolara yükselmişti. Üçüncü yıl olan 2010’da 
ekonomik kriz nedeniyle zam alamamış (fakat bu sırada patronu bindiği 
arabanın yeni modelini sipariş etmişti bile!) ve geçtiğimiz yılı ise 1500 dolar 
maaşla geçirmişti. Ne etti dört yılda toplam geliri? Aşağı yukarı 55 bin do-
lar. Yani maaş artış hızını da hesaba katarsak, üniversite eğitimi için harca-
dığı 250 bin doları geri kazanabilmesi için iyimser bir hesapla ortalama 15 
sene çalışması gerekiyor.19 

Kendi geçmişimden bir örnek verecek olursam; aynı dertten vaktiyle etkilen-
miş ben ve bölüm sınıf arkadaşlarım mezuniyetimizin yaklaştığı dönemlerde ve 
öncesinde istihdam açısından önümüzde bir sürü seçeneğin olduğunu sanıyor-
duk ve hatta -işin doğrusunu söylemek gerekirse- kazandığımız “iyi okullar”ın 
bizleri hangi mesleklere hazırladığını bile bilmiyorduk. Piyasaların bizi “hava-
da kapacaklarını” umarak çok zorlu bir hazırlık evresinin ardından bu okullara 
girebilmiş ve mezun olmuştuk. O vakitler sınıf arkadaşlarımla “okul bitince iş 
bulabilecek miyiz?” diye tartışırken, hepimizin en son çare olarak hem fi kir ol-
duğu şey “hiçbir şey olamazsak en kötüsü bir bankaya MT (Management Trainee- 
Yönetici Adayı) oluruz” idi. Tabi bu konuşma 2001 yılından önce gerçekleşmişti 
ve 2001’deki krizden sonra özellikle bankacı olmak zorlaşacaktı çünkü kriz, iş 
piyasasına bizler gibi sıfır iş tecrübeli değil, aksine yıllarını bu mesleğe vermiş bir 
sürü tecrübeli bankacıyı iş arama piyasasına salacaktı.20

Yan departmanda bir kişi zam mı almış
Ulan yükselmek için illa adamın olacakmış

Yoksa uzaya roket göndersen müdüre yaranılmazmış
Sen bir “task”i “outsource” etmedin de, biz mi atladık beyaz yakalı?21

19 Mogan, Beyaz Yalaka, 205-207.
20 Behçet Çelik’in “Dünyanın Uğultusu” adlı romanı tam da bu hikayeyi yani işine son veri-

len bir bankacının hikayesini anlatır. Bkz. Behçet Çelik. Dünyanın Uğultusu (İstanbul: Can 
Yayınları, 2011).

21 Anonim Beyaz Yakalı Şiiri’nden bir dörtlük. Bkz. erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksi-
sozluk.com/entry/38733114
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Plaza İnsanı Nasıl Olunur? Öncelikli olarak “iyi” bir okul ya da okullar zin-
ciri bitirirsiniz, sonrasında ya öncesinde ya eş zamanlı olarak en az bir adet ya-
bancı dil öğrenmeniz gerekir - genelde bu yabancı dil, deminki “iyi” okul zinciri 
paketi içerisinde otomatik olarak gelir, “sıkı” bir özgeçmiş/CV (Curriculum Vitae) 
hazırlanır, internetteki iş arama sitelerinden ya da gazetedeki ilanlar vasıtasıyla 
iş başvuruları yapılır, bazılarında sınavsız ve doğrudan; bazılarındaysa test veya 
yazılı sınavlara girildikten sonra iş görüşmesine çağrılırsınız. Sürecin sonunda 
da beğenilirseniz, işe alınırsınız. Öyle bir süreçtir ki bu, çoğu zaman niçin işe alın-
dığınızı ya da alınmadığınızı bilemezsiniz. Kararı etkileyen bir dolu parametre 
vardır fakat meselenin asıl nedenlerine gönderimde bulunan bir tane geri dönüş 
asla yoktur. Bu süreçlerde neye dikkat edildiğine dair birkaç örnek sıralayalım; 
iş dünyasının tanınan patronlarından biri olan İshak Alaton, Nasreddin Hoca 
misali diyor ki “Tanımadığın bir yerde kapıdan içeri girdiğinde elbiselerinle not 
alırsın. Odadan içeri görünüşünle girer, odadan dışarı şahsiyetinle çıkarsın. İlk 
intiba çok önemli”.22 Yıllarca bu ortamlarda ücretli olarak çalışmış sonrasında da 
kendi işini kurarak “insan kaynakları” danışmanlığı ve kişisel gelişim uzmanlığı-
na terfi  etmiş başka bir işveren İlham Süheyl Aygül’e göre ise “beyaz yakalıların 
dünyası; sempatik ama az yetenekli kişilerin, çok yetenekli ama sevimsiz kişilere 
tercih edildiği bir dünyadır” çünkü iş hayatında başarı demek en başta “iletişim 
becerisi” demektir.23 Ama bazı durumlarda sadece iletişim becerisi ve kılık-kıya-
fet de yetmeyebilir diye ekliyor Aygül. Ona göre; güzel ve yakışıklı adaylar, iş 
ilanı verilen pozisyonlar için istenilen yetkinliklere uygun olsun ya da olmasın 
her zaman otomatik olarak sizin bir adım önünüze geçebilmektedirler.24 

Bütün bu “ayrımcılık” yetmiyormuş gibi işe alım işini “kötü” yapan bazı ku-
rumlar yüksek orandaki işgücü talebi karşısında doğru dürüst iş analizi bile yap-
madan aranan vasıf ve yetkinliklerde abartıya kaçarak Selçuk Erdem’in “piyano 
çalan, bomba uzmanı Meksikalı cüceler aranıyor” karikatürüne benzer iş ilanları 
verebilmektedirler. Aygül “kurumların, üniversitelere sınavla girmiş ve sınav sil-
sileleri sonucu okullarını yeni bitirmiş adayları, eleyici olmaktan öteye geçmeye-
cek bir sistemle, tekrar tekrar sınava” tutmasını anlayamadığını söylüyor.25 Bu-
rada, Frédéric Lordon’un diplomaya dayalı mit üretimi hakkında söyledikleri bu 
anlaşılmazlığın nedenlerine dair bize ipuçları verebilir; diyor ki Lordon “… gü-
nümüzde diplomaya dayalı mit üretimi, … içeriğe kayıtsızlığını ve ‘seçkinlerin’ 
sertifi kalandırılmasından ibaret gerçek misyonunu – yani, bireylerin toplumsal 
arzu bölüşümüne göre sınıfl andırılmasına bahane bulma misyonunu- gizleme-

22 Aktaran Rıfat N. Bali Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2011), 46.

23 İlham Süheyl Aygül, Beyaz Yakalının Seyir Defteri (İstanbul: Fastbook Yayınları, 2010), 33.
24 A. g. e., 36. 
25 A. g. e., 34.
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ye çalışır canla başla”.26 Kısacası sırf elenmek için eleniyoruzdur ve elemek için 
yapılan onca zahmet de niçin elendiğimizin asıl nedenini gizlemek ve elenme 
nedenimizin sorumlusu olarak kendimizi görmemiz ve buna inanmamız içindir. 
Peki toplumda önemli bir popülasyon oluşturmadıkları halde plaza insanlarının 
önemi nereden geliyor? Hayri Kozanoğlu’na göre önemin birinci nedeni plaza 
insanlarının (Kozanoğlu yuppie’ler diyor) 80’lerin ortasından itibaren insan mal-
zemesinde şekillenen değişimleri en çarpıcı biçimde yansıtan kesim olmasıdır. 
İkinci neden olarak, plaza insanının kıyasıya rekabet sonucu ulaşılan bir statüyü 
simgelemesini ve bir kuşağın en parlak ve en iyi eğitimli üyelerini kapsaması 
gelmektedir. Üçüncü olarak, bu ve benzer hayatların, gençliğin büyük bir çoğun-
luğu tarafından arzu ediliyor olması gelmekte ve son olarak ise, bu dünyanın 
bir yaşam tarzı ve tüketim biçimini içermesinden ötürü, toplumun kalan kesim-
lerinin özlemlerini, tüketim kalıplarını ve ideolojisini etkilemesi ve hatta zaman 
zaman belirlemesi yatmaktadır.27 

Karaköy’de yeni bir mekan açılmış
Menüsünde ahtapot “popisi” varmış

Makarnalarını Şili’den ısmarlarlarmış
Hayatın antin kuntin beyaz yakalı28

Plaza İnsanı Kimdir? Barbara Ehrenreich’ın profesyonel orta sınıfın karak-
teristiğinden hareketle Kozanoğlu’nun dönemin yuppie’si için sıraladıkları, gü-
nümüz plaza insanının niteliklerine –üniversiteler ve hastanelerde çalıştıkları 
değerlendirmesi dışında- oldukça uymaktadır: 1) Meslek: Geçimlerini sağlamak 
için çalışmak zorundadırlar. Birçoğu holdinglerde, bankalarda, üniversitelerde, 
hastanelerde yani modern ve büyük örgütlerde çalışırlar. 2) Belirleyici özellik-
ler: Uzun bir eğitimi tamamlamış ve buna ilişkin unvanları alabilmiş kişilerdir. 
Yaşam boyu mesleki gelişmeleri izlemeleri, kendilerini geliştirmeleri beklenir. 3) 
Gelir: Genelde toplum ortalamasının üzerinde kazanırlar. Kendilerine benzeyen 
insanların yoğunlukta olduğu bir semtte yaşayıp öyle ya da böyle bir ev sahibi 
olurlar. 4) Yaşam Tarzı: Mütemadi bir şekilde alt sınıfl ardan kaçar ve üst sınıfl arı 
kovalarlar. Sosyal çevreleri de kendi gibi olan insanlardan meydana gelir. “Geliş-
miş zevkleri ve hobileri” olduklarına inanırlar.29

Kozanoğlu, döneminin yuppie’sinde hayalimdeki plaza insanını tarif ediyor 
gibi: 

26 Frédéric Lordon, Kapitalizm, Arzu ve Kölelik: Marx ve Spinoza’nın İşbirliği (İstanbul: Metis, 
2013), 145.

27 Hayri Kozanoğlu, Yuppieler, Prensler ve Bizim Kuşak (İstanbul: İletişim Yayınları, 1993), 9.
28 Anonim Beyaz Yakalı Şiiri’nden bir dörtlük. Bkz. erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksi-

sozluk.com/entry/38711606
29 Aktaran Kozanoğlu, Yuppieler, Prensler ve Bizim Kuşak, 55-56.
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Siz de onu tanır gibisiniz değil mi? Ama sizin tanıdığınız Manhattan’da 
değil İstanbul’da oturuyor. Boğaziçi veya ODTÜ mezunu değil mi? Öyleyse 
Robert Kolej, G.Saray Lisesi üstüne işletme, iktisat okumuş, yurt dışında 
master yapmamışsa en 4-5 kez dış seyahate çıkmıştır. Yabancı bankaların bi-
rinde, holdinglerin stratejik planlama bölümünde veya bir yabancı denetim 
kuruluşunda çalışıyor. Dış ticaret sermaye şirketlerinin birinde de çalışmış-
lığı var. Ayda 1500 doların30 üzerinde kazanıyor.31 

Şebnem Burcuoğlu, Twitter fenomeni “Plaza Kaşarı”32 ile ilk kez karşılaştığın-
da onu şöyle tarif ediyor: 

Önce Louboutin ayakkabılarına gözüme takıldı. Yeni sezon. … Saban-
cı Üniversitesi’nde burslu okumuş, şu anda… yabancı bir “hızlı tüketim 
ürünleri” şirketinin pazarlama departmanında marka müdürü olarak çalı-
şıyor. 30 yaşında. Ayda net 12 bin lira kazanıyor. Yıllık satış hedefi ni tuttu-
rursa üç maaşa kadar ikramiyesi var. Yan haklarını saymıyorum kendinizi 
kötü hissetmeyin diye. Üç yıl içinde direktör olmayı planlıyor.33

Bir Ekşi Sözlük yazarı açılan “plaza insanı” adlı başlığın altına şöyle bir “gi-
riş” yapmış [sic]: 

wall street’te broker kişisi fi lmleri vardır. işte onun mış gibisi. her şe-
yin gerisinde siyasete, edebiyata, felsefeye (evet felsefeye), nitelikli insan 
ilişkilerine uğramadan çalışma hayatına geçmiş kişinin kimlik krizine fi lm-
lerden çıkma “amerikanvari” bir çözümdür, bu “plaza insanı” kategorisi. 
insan arasına karışmak için en niteliksizinden “mış gibi yapmanın” hala 
ziyadesi ile yeterli olduğu kültürümüzde diğer ayağı yere basmayan “kim-
lik kategorilerinden” önemli bir farkı yoktur. ör: ölümüne futbol taraftarı, 
fi tness freak, preppy vb.34

Ekşi Sözlük’te başka bir yazar bahse konu başlığın altında bir arkadaşından 
şöyle bahsediyor [sic]: 

30 Şimdilerde bu ücret, bu kesime giren insanların başlangıç maaşına denk geliyor. Beş ile on 
yıl arasında tecrübesi olanlar -çalıştıkları fi rmaya ve pozisyona bağlı olarak- ayda yaklaşık 
olarak 7500 ile 15000 TL arasında kazanabiliyorlar. 

31 Kozanoğlu, Yuppieler, Prensler ve Bizim Kuşak, 57-58.
32 Bkz. Erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://twitter.com/Plaza_Kasari
33 Şebnem Burcuoğlu, “’Plazalar Akvaryum, Biz De Yemin Peşindeki Balıklarız’,” Milliyet, 

24 Şubat, 2013, erişim tarihi 16 Eylül, 2014, http://www.milliyet.com.tr/-plazalar-akvar-
yum-biz-de-yemin-pesindeki-baliklariz-/pazar/haberdetay/24.02.2013/1672680/default.htm

34 Kararsizjonglor, “Plaza İnsanı,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksisozluk.com/
entry/44206661
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hedefi , manzaralı bir şirkette güzel giyinip işe gitmekti. nitekim de yaptı 
dediğini. en büyük audit fi rmasında çalışıyor. … bir çantası 3 maaşına denk. 
ailesiyle oturuyor. … bir birikimi yok. … muhabbeti içki sigara üstüne ku-
rulu… ve 50 yaşına gelince dönüp bakacak, ne[ye] … yaradım bu hayatta 
diye. ... bir bakmış ki ömrünü markalara, tiki mekanlara ve saçını fönsüz 
yüzünü makyajsız görmemiş adamlara harcamış. çok yazık … hele bir de 
bütün gençlerin tek hedefi  bu ya.35

Plaza insanları, genelde işlerinden dolayı İstanbul ve Ankara gibi metro-
pol kentlerde, çok odalı dairelerden stüdyo daireye kadar seçenekleri olan 
güvenlikli siteler içerisinde yaşarlar. Bu yerleşkeler yerine göre; içinde havu-
zu, spor salonu, çocuk parkı, marketi, bankamatiği, terzisi, kuaförü olan; tel 
örgülerle desteklenmiş, duvarlarla çevrilmiş ve böylece varoş mahallerden 
izole edilmiş, site giriş kapılarında güvenlik görevlileri bulunan steril yaşam 
alanlarıdır.36 Bu tür kapalı yerleşkeler gücünü yeni hayat tarzlarını, yeni ya-
şam eğilimlerini, belli sınıf ve statüleri ortak bir zeminde toplayabilmesin-
den almaktadır.37 Ayata yeni orta sınıfın, sınıfsal farkını vurgulama arzusu-
nun olduğunu, bu arzunun da düzen saplantısıyla ilişkili olarak –kentteki 
düzensizliği hafi fl emek adına- kentin bölümlendirilmesine yani farklı muhit 
ve mıntıkalara ayrılmasına yönelik bir taleple/talepte kendini gösterdiğini 
iddia etmektedir.38 

Adamın evinin altında otopark var. Asansörle doğrudan otoparka inip 
arabasına biniyor. Arabayla işe gelip plazanın altındaki kapalı otoparka gi-
riyor. Yine otoparktan asansörle ofi sine çıkıyor. Hafta sonu olunca da yine 
evinden asansörle doğrudan otoparka inip bir AVM’ye gidiyor ve onun da 
kapalı otoparkına arabasını koyup asansörle AVM’ye giriyor.39

Jalapeno’ya ısrarla halapeno dedin
Fa-ji-ta güzel seçim diyen garsonu yerdin

Starbucks’ta dosyalarını masaya serdin
Şekil peşinde ömür geçirdin beyaz yakalı40

35 Semrin. “Plaza İnsanı,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014,  https://eksisozluk.com/entry/38852139.
36 Mogan, Beyaz Yalaka, 118.
37 Köksal Alver, Siteril Hayatlar: Kentte Mekansal Ayrışma Ve Güvenlikli Siteler (Ankara: Hece 

Yayınları, 2013), 99.
38 Sencer Ayata, “Yeni Orta Sınıf ve Uydu Kent Yaşamı,” Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gün-

delik Hayat içinde, (der.) Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber içinde (İstanbul: Metis, 2005), 
41-42.

39 Mogan, Beyaz Yalaka, 56.
40 Anonim Beyaz Yakalı Şiiri’nden bir dörtlük. Bkz. erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksi-

sozluk.com/entry/38752649
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Plaza Hayatı Nasıldır? Plaza kelimesi günümüzün prestijli çalışma ortamı-
nın çeşitli sembollerine gönderme yapar: Döner kapı, resepsiyonda gülümseyen 
hostesler, resepsiyon gişesinin arka fonunda her hafta değişen çiçek buketi, yaka 
kartı, kartı okuyan makine, gülümseyen güvenlik görevlisi, aceleci insanlar, steril 
ortam, gelecek kaygısı, profesyonel hayat, toplu alanların mimarisi, cam, çelik, 
kapalı mekan, klima havası, halıfl eks, asansörler gibi.41 Buralarda geçen hayatlar 
için “Plaza Kaşarı” rumuzlu Twitter kullanıcısı şunları söylüyor: 

Bol stres, az huzur, çok para, az uyku diyebilirim kısaca… İşin gerçeği, 
bu hayatın Powerpoint sunumlardan ve Excel dosyalardan ibaret olan ve 
sizin gerçekte nasıl bir insan olduğunuzu sorgulamayan soyut bir hayat 
olduğu. Yükseldikçe daha çok para kazanıyorsunuz ama paralelinde ya-
şam standardınızı da yükseltip daha fazla harcamak zorunda kalıyorsunuz. 
… Bir elinizde laptop, diğer elinizde kahve, 12 pont topukluların üzerinde 
asansörün düğmesine basabilecek kadar esnek, her türlü yalakalığı ustu-
ruplu bir şekilde yapacak kadar geniş olmanız lazım. … Giydiğiniz ceketin 
markası, … takındığınız o salak gülümseme, patronun üye olduğu spor sa-
lonun[a]… ödediğiniz saçma sapan para, … bu hayata tutunmak için ya-
pılması zorunlu şeyler listenizin sadece birkaç maddesi. Günün sonunda 
sattığınız ne? Bir şişe şampuan ya da bir paket bisküvi!42

Başka bir ekşi sözlük yazarı, plazalarda mevki korumak için kadın çalışanla-
rın neler yaptıklarını şöyle ifade etmektedir [sic]: 

… giyim - kozmetik - estetik harcamaları bütçenin önemli bir bölümü-
nü oluşturur. her gün yüzbinlerce kişi mezun oluyordur, ondan daha genç, 
daha iyi eğitim almış, daha istekli, daha daha daha. onlara karşı tek güçlü 
silahı vardır: rakiplerinin toyluğu karşısındaki gittim geri dönüyordum de-
neyimi. chanel tayyörler, balenciaga çanta, blahnik ayakkabılar, öğle tatilin-
de yapılan thermage seansları, sabah sabah koşu bandında ter dökmeler, 
ginseng tabletleri hep daha genç, dinç, up! görünmenin gizli özneleridir.43

Plaza hayatının ideolojisi; kişinin kendisini pazarlamasını, yetenek ve bece-
rilerinin ticaretini yapmasını gerektirmektedir.44 İş hayatının bir “şekil” ve “du-
ruş”tan ibaret olduğunu iddia eden Mogan’a göre; kariyer yapmak, “en iyi ol-
mak” sanatı değildir, aksine “en iyi gibi gözükebilme sanatıdır” ve asla ve asla 
kendin olmamak demektir çünkü kişi bir ürün, bir rol, bir markalaşma, bir halkla 

41 Sarapis. “Plaza İnsanı,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksisozluk.com/entry/4061493.
42 Aktaran Burcuoğlu, “’Plazalar Akvaryum, Biz De Yemin Peşindeki Balıklarız.’”
43 İkon, “Plaza Kadını,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksisozluk.com/entry/29039131.
44 Kozanoğlu, Yuppieler, Prensler ve Bizim Kuşak, 108. 
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ilişkiler çalışmasıdır.45 Emre Yılmaz’ın genç iş adamına verdiği öğütlerden biri 
şöyledir: “Yalancı ve ikiyüzlü olmalısın. Böyle olmadığına herkesi inandırabil-
menin yolu ilk önce kendini inandırmaktan geçer. ‘Rolünü yaşamalısın.’ Asla 
ama asla ‘rol yapmamalısın.’”46 “Tereddütsüz ve kendi kendini dahi ikna etmiş 
bir insanın yalanını kimse yakalayamaz”47 diyen Mogan ise şöyle ilginç bir anek-
dot aktarıyor: 

Elemanım Z’yi iki yıl önce işe almıştık. Z hem anadili gibi Fransızca bi-
len hem de bacak boyu Miranda Kerr’e yakın, prezantabl bir yeni mezundu. 
Ama kızı işe aldıktan birkaç ay sonra Fransızlarla ortaklığımız beklenmedik 
bir şekilde bitince Z’ye, hadi artık sana ihtiyacımız kalmadı, diyemedik. … 
Her iki üç ayda bir görev tanımı değişiyordu... Pazarlama departmanında 
iki yıl boyunca sürünen Z nihayet şirketten ayrıldı. … O makyajlı özgeçmiş 
[“Yazılan tüm rakamlar gerçekti. 2 yıl içinde şirketin cirosu iki kat artmıştı. 
Bayi sayısı 4 şehirden 46 şehre yükselmişti. Ama Z’nin bunlarla ilgisi yoktu. 
O sadece sağda solda evrak götürüp getiren, basit işler yapan ve nadiren 
Fransızcasından istifade edilen ‘kıdemli stajyer’ gibi bir konumdaydı.”] ile 
ve bizden aldığı referansla Z öyle sıçramalar yaptı ki, şimdi uluslararası bir 
fi rmada pazarlama müdürü, üstelik adı bende saklı bir internet fenomeni.48

İş teslim etmek için patrona mail atarken pek bir darlandın
Halbuki alayını cc’ye koyup arkadaşını satarken pek bir rahattın

Biliyoruz acımazsın hak edene bcc de yaparsın
Koskoca Outlook’un utanma sebebisin beyaz yakalı49

Çalışma Ortamı. Vaktiyle -belki de hala- plazada çalışmış olanların iş hayatına 
dair verdiği öğütler, plazalardaki ortamın nasıl olduğu hakkında bizlere kabaca 
bir fi kir vermektedir. Mesela kendini insan kaynakları uzmanı olarak tanıtan in-
ternet fenomeni bir hanım, plaza hayatının kurallarını şöyle sıralıyor [sic]: 

İşi iyi yap ama iyi sat. Kapıdan girişte günaydın demeye başla. Yöne-
ticinin saçma esprilerine gül. Oryantasyon döneminde salağa yat. Laptop 
verildi, maile cevap ver. Akıllı telefon verildi, kapatma, gece gündüz konuş. 
… Profesyonel ol, yapıyor oluyorum ol. Sosyal ilişkilerini iyi tut. Özel haya-
tından bahsetme. … Gizli ajandalara dikkat et, politik ol, iletişim, iletişim. 

45 Mogan, Beyaz Yalaka, 32. 
46 Emre Yılmaz, Genç Bir İşadamına (İstanbul: Angora, 2012), 16.
47 Mogan, Beyaz Yalaka, 48.
48 A. g. e., 49. 
49 Anonim Beyaz Yakalı Şiiri’nden bir dörtlük. Bkz. erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksi-

sozluk.com/entry/38733114.
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Masanı dağınık bırak, çok çalışıyorsun sansınlar; masan çok düzenli olsun, 
c-level’a hazırlandığını sansınlar. Toplantılara hazırlıklı git, kimin zayıf 
yönü var bil. … Bir tarzın olsun, mesela 60’lar, ne bileyim Stanislavski eko-
lü… Şıklıklar, parfümler, aman kişisel bakıma dikkat. … Mail atarken FYI 
falan de, Plaza’da çalıştığın belli olsun. … Uzun konuşma, uzun konuşan 
kısa dinlenir, executive özet geç, hoş bir dil kullan, zeka pırıltın fark edil-
sin. Yemeğe gidildiğinde olabildiğince yavaş yemeye dikkat et, öküz gibi 
tabağını bitirme, hızı karşındaki yöneticiye göre ayarlayabilirsin. … Selling 
more than telling, işinizi iyi pazarlayın yoksa ekip sizi yer. … Yaptığınız işi 
kayıt altına alın, sayılarla konuşun, rakamların harika bir dünyası vardır.50

“Plaza Kaşarı” ise şunları öğütlüyor: 

Ürün müdürüyseniz MAC Kanyon’a, direktörseniz MAC Bebeköy’e 
üye olun. 15 günde bir tiyatro veya sinema, iki ayda bir de Londra yapın. 
Mutlaka kayak tatiline gidin. … Konuşurken mümkün olduğunca “big 
picture”, “leverage”, “win-win” gibi İngilizce kelimeler kullanın. … Yaz-
dığınız e-postaları isim ve soyadınızın sadece baş harfl eriyle bitirin. … İş 
yemeklerinizi akşam Zuma’da, öğlen Nusret’te yiyin.51 

Aygül “öğlene kadar iş, öğleden sonra ilişki üretin, iletişim ağı oluşturmak, 
bir ömür boyu sürecek bağlantılar kurmaktır. Yabancılar ‘Contact is contRact’52 
derler” diye akıl veriyor.53 İkon rumuzlu ekşi sözlük yazarına göre iş hayatı mev-
ki korumak ve kaptırmamak adına plaza insanı için bir arena, iş arkadaşları ise 
müttefi k ya da düşmandır; plaza insanı çok çalışmalı, kontaklarını sağlamlaştır-
malı, sürekli daha güçlü bağlantılar bulmalı, taarruz-karşı taarruz-taarruz plan-
ları yapmalı ve bu planları sürekli revize etmelidir.54 Aynı minvalde Mogan, her 
ne kadar kişisel gelişim uzmanları ve yaşam koçları tersini söylese bile, beraber 
çalışılan insanlarla ilişkilerde sonuna kadar agresif olmanın gerektiğini öğütlü-
yor55 ve diyor ki “... böyle şirketlerdeki [kurumsal] beyaz yakalı mesai arkadaş-
ların dünyanın en sinsi ve tehlikeli yamyamlarıdır. Bildiğin insan yerler. Aman 
dikkat”.56

50  Coco Mayo de Medina, “Hr Kronikleri,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014, http://hrkronikleri.
blogspot.com.tr/2014/07/kurumsal-copluk.html.

51 Aktaran Burcuoğlu, “’Plazalar Akvaryum, Biz De Yemin Peşindeki Balıklarız.’”
52 İkinci kelimedeki R harfi  relation/rölasyon (ilişki) demektir. 
53 Aygül, Beyaz Yakalının Seyir Defteri, 85.
54 İkon, “Plaza Kadını.”
55 Mogan, Beyaz Yalaka, 112. 
56 A. g. e., 77.
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Eyçar, faynens, edmin köpeğin olsun
Yıl sonu cebin bonusla dolsun

Internal meetinglerde sen bir idolsün
Bunu dayına anlat beyaz yakalı57

Plaza Dili.58 Özel sektörün “en özelinin” hüküm sürdüğü İstanbul’un, plaza 
denilen dışı cam kaplı yüksek katlı binalarında iş yaparken kullanılan melez dil-
dir.59 Bu dilin kökleri bütün gün yabancı yayın ve kitapları okuyan, literatür ta-
kip eden akademisyenlerin Türkçe konuşurken yanlışlıkla ve refl eksle okuduğu 
materyallerdeki yabancı terimleri kullanması neticesinde atılmıştır; dolayısıyla 
aslında plaza dili, akademisyenlerin konuştuğu dilin bir lehçesidir.60 Plazacanın 
formülü basittir: Türkçe cümle yapısına İngilizce kelimeler konulmalı ve bu İngi-
lizce kelimeler, Türkçe gramerinin çekim kurallarıyla çekilmelidir.61 Plaza Türk-
çesini akıcı bir şekilde konuşabilmek için İngilizce future continuous (devam eden 
gelecek) zamanını iyi öğrenmek gerekir; “yapacağım” değil, “yapıyor olacağım” 
gibi.62 Bu zaman kipinde örneğin “sizi boş toplantı odasına alacağım» diyemezsi-
niz çünkü gramerinde yoktur, “sizi boş toplantı odasına alıyor olacağım” deme-
lisinizdir.63 Bu kipe corporate future tense (kurumsal gelecek zaman) de denilebil-
mektedir. Plazaca yazılmış bir diyalog örneği şu şekildedir: 

-Sinan Bey, müşteriye gönderdiğimiz promosyon materyallerinin para-
sını kime şarj [charge] ediyoruz. – Ah, onları müşteri kendi kavır [cover] ede-
cek. – İyi ama bacıtınızda [budget] bununla ilgili ekspens [expense] koymuş-
sunuz. – Beliz Hanım, o bacıtı önümüzdeki hafta apdeyt [update] ediyor ola-
cağım, sizi de sisiye [cc] koyarım, siz gereken arkadaşlara forvırd [forward] 
edersiniz. – O zaman sizden gelen imeyle [e-mail] göre yeniden bir toplantı 

57 Anonim Beyaz Yakalı Şiiri’nden bir dörtlük. Bkz. erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksi-
sozluk.com/entry/38711606

58 “Plazalarda konuşulan bu tuhaf dilden son derece rahatsız olan Bülent Eczacıbaşı, bu dile 
karşı adeta savaş açtı … ve Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki şirketlerde “Uydurukça 
konuşuyor olmayalım!” adlı bir kampanya başlatıldı.” Bkz. Songül Hatısaru, “Eczacıbaşı 
‘Plaza Dili’ne Savaş açtı.” Milliyet, 20 Mayıs 2013, erişim tarihi 16 Eylül, 2014, http://www.
milliyet.com.tr/eczacibasi-plaza-dili-ne-savas/ekonomi/detay/1711083/default.htm.

59 Guldur Beni Sozluk, “Plaza Dili ve Edebiyatı,” erişim tarihi 13 Temmuz, 2014, https://eksi-
sozluk.com/entry/31036513.

60 Pamuktank. “Plaza Dili ve Edebiyatı,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksisozluk.com/
entry/32000251.

61 Mogan, Beyaz Yalaka, 57.
62  Türkülivestream, “12 Örnekle Plaza Türkçesine Giriş,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014, http://

onedio.com/haber/12-adimla-plaza-turkcesine-giris-182744.
63 Devrin Basbakani, “Plaza Dili ve Edebiyatı,” erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksisozluk.

com/entry/30927360.
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set [set] edelim Sinan Bey. Sizler de önceki toplantı tarihini ajandalarınızdan 
drop [drop] edin arkadaşlar, yeni tarihle ilgili sizi inform [inform] edeceğim 
sonra. – Tamam Beliz Hanım, ben sikecyılıma [schedule] alıyorum şimdi.64 

Plazaca sadece, İngilizce ile karışık melez bir dil değildir; bu dilde bildiği-
miz Türkçe de farklı kullanılmaktadır. Misal –Mogan’ın aktardığına göre- “atıyo-
rum”, “örneğin” demektir;65 “sesli düşünüyorum” anlam olarak “saçmalarsam 
sorumlusu ben değilim”e denk gelmektedir, “beyin fırtınası” ben tek başıma saç-
malayayım, siz de iştirak edin demektir; “bla bla” ise falan fi lan demektir. Plaza-
canın İngilizce kelime telaffuzlarında da ayrıksı bir kullanım vardır; örneğin bir 
İngilizce kelime, okunuşu “databeyz”, yazılışı “database” olmasına rağmen pla-
zacaya “data beys” şeklinde girmiştir.66 Bunun bir diğer örneği -kendi staj döne-
mimden hatırlıyorum- PwC’un (PricewaterhouseCoopers) “price”ıdır. Normalde 
bu kelime “prays” şeklinde okunması gerekirken, bu ortamlarda İngilizce ödül 
anlamında gelen “prize” kelimesi gibi “prayz” olarak telaffuz edilir. 

Kahve bağımlılığıyla övüneceksin
Kimsenin bilmediği balığı sen bileceksin

Ölürsen alaçatı›ya gömüleceksin
Toplantı schedule et beyaz yakalı67

Sonuç. Şimdilerde “sıkı” bir temel eğitim sürecinden geçmek, “iyi” bir üniver-
site bitirmek, prestijli bir iş sahibi olmak, -mümkünse- bu işlerin bir “plaza” işi 
yani ilgili kurumun/kuruluşun genel merkezinde olmasını sağlamak, sonrasın-
da idame ettirilen hayatlarda bir kalite tutturmak ve en nihayetinde bir plaza in-
sanı olmak; memleketin “hayata” hazırlanan bir kesim genç insanı için rol model 
hayat olması bağlamında artık neredeyse, öğrencilik yıllarında imrenilen, hayata 
atıldıktan sonra da elde etmek çabalanan yegane süreç olmuştur. Ancak bir plaza 
insanı olmak oldukça zordur; “iyi” bir eğitim almayı gerektirir ki yıllar sürer, 
aldığınız eğitim hem sosyal anlamda hem de maddi anlamda birleştirici değil 
ayrıştırıcıdır, bir yandan kendinize benzemeyen insanlarla etkileşim sıklığınız 
düşer, bir yandan da istihdam olanakları açısından spesifi k bir yere doğru yön-
lendirilirsiniz, dahası iş bulmak maksadıyla içinde arkadaşlarınızın da bulun-
duğu birçok insanla zorlu bir yarışın içerisine itelenirsiniz ve çalışma hayatınız 
boyunca sürecek olan “karakterinizin aşınma” süreci de bu yarışla birlikte başlar. 

64 Mogan, Beyaz Yalaka, 55.
65 Aynı şeyi ben de yapıyormuşum, yazarken onu fark ettim. Plaza insanlarından oluşan arka-

daş çevremin beni bu hususta etkilediğini düşünüyorum.
66 Mogan, Beyaz Yalaka, 58-60.
67 Anonim Beyaz Yakalı Şiiri’nden bir dörtlük. Bkz. erişim tarihi 16 Eylül, 2014, https://eksi-

sozluk.com/entry/38711606
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Sennett bu karakter sorununu ortada bir tarih varken, kişilerce paylaşı-
lan bir mücadele anlatısı ve dolayısıyla ortak bir kader bulunmamasına bağ-
lamaktadır.68 Uzun vadenin olmadığı, insanların küçük hesaplarla yaşadığı, 
kısa epizotlar ve fragmanlardan oluşan bir toplumda da, kişiler bir kimlik 
anlatısı ve yaşam öyküsü geliştirememektedirler.69 Bu da, bahse konu duruma 
en çok maruz kalan kesim olmaları sebebiyle özellikle plaza insanlarının hep 
“-mış gibi yapan” insanlar olarak algılanmasına neden olmaktadır. Plaza in-
sanlarının Simmel’ci bir anlayışa göre otantik bir toplumsal tip olup olmadı-
ğı hususu bu aşamada tartışmalıdır. Baker’e göre yuppie [bizdeki yorumuyla 
plaza insanı] bir toplumsal tip değil, çağın profesyonel iktisadi yaşamının 
toplumsal bir kategorisidir. Ne zaman ki bu toplumsal kategori tanımına, so-
mut olarak, tikel bir toplumsal ilişkiler demeti atfedilir, işte o zaman plaza 
insanı bir toplumsal tip olabilecektir.70 Simmel’ci bir yaklaşımdan hareketle 
toplumda verili bir cemaatin plaza insanını bir özne olarak ele aldığını henüz 
söyleyemeyiz, toplumdaki birçok kesimin plaza insanı diye birinin varlığın-
dan bile haberi yoktur çünkü. Özne olarak ele alınmaları kendi içlerindeki 
farkındalık yaratma çabaları –romanlar, kitaplar, sosyal medya, sanal plat-
formlar gibi- haricinde yok gibidir. Onlara özel çalışma mekanlarının (plaza-
lar) olması, yiyip içebilecekleri mekanların açılması, yaşayacakları korunaklı 
sitelerin yapılması, plaza insanının çevresinin tam olarak düzenlendiğini an-
lamına gelmemektedir çünkü henüz bu insanların varlığıyla uğraşan kurum-
lar yaratılmamış, haklarında toplumsal pratikler ve yargılar geliştirilmemiş-
tir. Bütün bunların neticesinde plaza insanı için kesin olarak “bir toplumsal 
tip değildir” diyemeyiz çünkü eğer öyle dersek, henüz “vakit” erken olduğu 
için, belki de bu “tipi”n bir toplumsal kategoriden bir toplumsal tipe geçiş 
aşamasında yani “P”(lazası)’si büyük ama “i”(nsanı)’si küçük şekilde- oldu-
ğu ihtimalini göz ardı etmiş oluruz.
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