
“uyuyaBilenler ne bilsin bizi, uyu-
yamayanlara selam olsun...”

“maÇ için kral ile birlikte koltuklardaki 
yerimizi aldık. Milli takımımıza başarılar 
diliyoruz.”

pOzitivizm yoktur, az çay vardır...

dün Çanakkale’deydik... Kim bu cennet 
vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda 
fışkıracak toprağı sıksan şüheda.

ark adaşlar bu kadar üzerime 
gelmeyin, hesabı kapatır giderim, faksla 
sohbet ederiz sonra.

@_fat ihsah in

Twitter’ı aktif biçimde kullanan siyasetçilerimiz arasında ilk sıra-
larda yer alıyorsunuz. Twitter’ı ne zamandır ve gün içinde hangi 
sıklıkla kullanıyorsunuz?

Hesabımı 2010 yılının nisan-mayıs aylarında açtım. 5-6 ay 
hiç kullanmadım. 2010 yılı ekim ayından bu yana ise aktif 
bir şekilde kullanıyorum. Gündüzleri yoğun olduğum için 
genelde geceleri kullandığımı söyleyebilirim. 

Sosyal medya sizin için ne ifade ediyor, Facebook veya diğer 
sosyal paylaşım siteleri de ilgi alanınıza giriyor mu? 

Sosyal medya mesajlarımızı daha geniş kitlelere ulaş-
tırabildiğimiz, kendimizi anlatma fırsatı bulduğumuz, 

kamuoyunun nabzını tutma imkânı sunan, gündemi takip 
ettiğimiz bir mecra. Ayrıca bu mecra yeni arkadaşlıklar, 
dostluklar kurmama vesile oldu. Twitter sayesinde yeni ve 
çok değerli insanlar tanıdım. Yani benim için hiç de “sanal” 
bir âlem değil.

Twitter dışında ise başkaca bir sosyal medya mecraını 
kullanmıyorum.

Sizce siyasetçilerin sosyal paylaşım sitelerini etkin ve doğru 
olarak kullanması ne gibi bir önem taşıyor? 

Derdinizi, söylemek istediklerinizi yurdun, hatta dünyanın 
dört bir yanına ulaştırabiliyorsunuz. Yine yurdun ve dünya-
nın dört bir yanından haberler alabiliyorsunuz. Oluşturdu-
ğunuz takip edilen listesi ile hem gündemi takip edebiliyor, 
hem de merkez medyada yer almayan gelişmelerden haberdar 
olabiliyorsunuz. Ancak tabii ki birçok bilgiye ihtiyatla yak-
laşmak gerekiyor. Ayrıca benim gibi biraz daha “eğlenceli” 
kullananlar için bulunmaz fırsatlar sunuyor Twitter.

Sosyal paylaşım ortamında ilginç anılarınız oldu mu?

Twitter aracılığı ile 15-20 yeni dost edinip, kurduğum 
bu dostlukları gerçek hayata taşıma imkânım oldu. Fırsat 
buldukça bu yeni dostlarımla bir araya geliyorum. Eğitimci-
sinden hukukçusuna, üst düzey yöneticisinden reklamcısına, 
öğrencisinden akademisyenine, gazetecisinden bankacısına 
ve mimarına geniş bir yelpaze bu. Her yeni insan yeni bir 
dünya demek. Onlarla aramızda derin ve güçlü bir bağ oluş-
tu. Onlardan ve Twitter’dan çok şey öğreniyorum. 
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