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Geçtiğimiz yıl kişisel alanların dışında kamu, diplomasi ve siyasetteki 
aktörlerin çoğunun sosyal paylaşım ağlarının stratejik önemini 
fark ettiğine dair hiçbir şüphemiz kalmadı. Tahmini değeri 3 milyar 
dolara ulaşan Twitter, sanatçısından Cumhurbaşkanına, en sıradan 

kullanıcısından siyasi parti liderlerine ve milyon dolarlık özel işletmelere, sırtlarını 
dönemeyecekleri bir alan olduğunu ispatladı. Onlar da Twitter’a günlük kaydolan, 
neredeyse 400 bin kullanıcıdan biri oldular.

Twitter’ın gündem belirleme ve yaratmadaki hızına hayran kaldık, herkesin her 
şey hakkında bir sözü, tavrı, tarafı olduğunu gördük. Belki şimdiye kadar hayranlık 
duyduğumuz bir sürü sanatçıya, gazeteciye burada gıcık kaptık, belki de nefret 
ettiklerimizden hoşlandık. Bence göz önünde olan pek çok farklı kesimden insanın 
kendine çeki düzen verme hızını artırdı, e bir de en sosyal olduğumuz ortak 
zevklerimiz televizyonun, dizilerin, reklamların ve siyasilerin bol bol dedikodusunu 
yapacak yeni bir yerimiz oldu. Aşk, kadın- erkek ilişkisi ve de hayat üzerine kendi 
aforizmasını ararken kişiliğini bulanları dikizledik. Tweetimiz, retweet edilince 
dünyalar bizim oldu.
  
Böyle olunca da gündem orada belirlendi, haber vermede ve almada Twitter 
geleneksel medyayı 1-0 mağlup etti. 
Yeni yılın bu ilk sayısında Twitter’da geçen yıl ilgi çeken, gündem belirleyen kişileri 
ve sevimli bulduğum bazı tweet’leri seçtim, eğlenelim diye. Mutlu yıllar hepimize. 
Bu arada mesaj vermeden olmaz… O yıl, bu yıl, şu yıl… Hangi yılda olduğumuzun 
çok da bir önemi yok sanki, önemli olan yaşadığımız hayattan zevk alacağımız 
kanalların sayısını artırmak. Kısa olduğunu ya da az kaldığını düşündüğüm bu hayatı 
daha anlamlı hale getirmek için uğraşmak. Eğlenebilmenin, sevecek yeni insanlar 
ve zevkler yaratmanın bir yolunu ve azıcık bile olsa hayatın olağan akışını bozacak 
formülü bulmak.

Nasılsa göz açıp kapayıncaya kadar bu yıl da bitecek ve biz hala aynı şikayetçi, sıkkın, 
mutsuz insansak pek de bir şey değişmeyecek. 

http://twitter.com/#!/FilmReplikleri
”Uçaklarda neden oksijen maskesi var biliyor 
musun? Çünkü saf oksijen kafa yapar.” (Fight Club)

”İmkansıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün 
olduğuna inanmaktır.” (Alice İn Wonderland)

”Senin bir karakter olman, bir karakterin olduğu 
anlamına gelmez.” (Pulp Fiction)

http://twitter.com/#!/ceriLevis
pc’de bi fotoğrafı yakınlaştırınca görüntü kalitesinin 
bozulması gibi,birini tanımak isteyip yakınlaşmak...
yaklaştıkça bozuluyor ilişkilerde

fatmagül’ün suçu ne,mete’nin derdi ne,egemen 
bağış’ın ceketine n’oldu,benzin neden 4 lira,acun 
boynuzladı mı,sinem kobal neden öyle bakıyor?

sevgilisinden ayrılır ayrılmaz çevresinde ‘çok 
mutluyum’ imajı yaratmaya çalışan insan..şimdi 
sakin ol ve elindeki içkiyi yavaşça yere bırak

‘sen arkadaşlarınla eğlen aşkım yaa,ben evdeyim’ 
diyen sevgilinin samimiyetine inanacağına, seneye 
AB’ye gireceğimize inan,daha az üzülürsün

Nihal Sandıkçı
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Yumurta pazarında yeni tüketiciye yönelik ambalajlama faaliyetleri

http://twitter.com/#!/GaniMujde
Polis Bodrum hava alanı girişinde ehliyet kontrolü yapıyor.Başka 
yer mi yok?Ya uçağa zar zor yetişiyorsam.İnsaf yaa...

Aynı polis (?!) Pazar akşamı Dalaman Havaalanı girişinde ehliyet 
ruhsat kontrolü yapıyordu.

http://twitter.com/#!/PuCCaa
Bir su bardagina icerisine atilmis izmaritten tiksindim bir de sizden 
ali kaptan ve caroline pislikleri. O ev mezar olacak bugun ali kaptan!

Asure sevmiyorum ya, tatlinin icinde kuru fasulyenin ne isi var yahu. 
Suffle haftasi olsa teyzeler suffle getirse dondurmali falan ohh mis

Antibiotik ictigin hafta kesin icmeli sicmali bir eglence vardir 
ortamda. Hasta mi olmami bekliyorsunuz anlamiyorum yahu

http://twitter.com/#!/MetinUca
Twitteri haram bulan ve bunu okuyamayacak olan diyanet isleri 
baskanina siz sorun ayse sucu icin yeniden yapilanma yuvasinin 
yapilmasimiydi

Sevgili ahmet(hakan) gunde uc politik espriyi asma basini agritma 
demistin ama gorduklerim duyduklarim doz asimina neden oluyor

http://twitter.com/#!/ayseozyilmazel
Allah’ım 2011’de Tarkan gibi kusursuz biri olmak istiyorum. Büyük 
göçlerim olsun, ışık saçayım, op op doyamayayim, herkesi mesaja 
boğayım.

http://twitter.com/#!/mesutyar
Günaydın dostlar!Günün aforizmaları; “Yavaş gitmekten korkma, 
öylece durmaktan kork” ve “Nefret sadece sinek avlarken işe 
yarar”. Sevgiler!

http://twitter.com/#!/Kocabasoglu
Taksim’de yılbaşında “Noel baba kılığında tebdil-i kıyafet polisler” 
olacakmış... E kıyafeti TV’den ilan edince nasıl tebdil olacakmış bu?
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