TWITTER’IN KURUCUSU JACK DORSEY
J. Dorsey, 1976’da St. Louis-ABD’de doğan ve 2006’da arkadaşlarıyla Twitter’ı
kurduktan sonra milyarder olan bir girişimcidir. Dorsey; çocukluğunda bilim kurgu
romanları okuduğunu, trenler ve haritalarla ilgilendiğini bir de polislerin telsiz
konuşmalarından etkilendiğini açıkladı. Polislerin araba kullanırken telsizde;
sürekli olarak nerede olduklarını, nereye doğru gittiklerini ve ne gördüklerini
bildirmeleri Dorsey’in Twitter’ı tasarlamasının ana fikrini oluşturmuştu. Dorsey;
çocukluğunda paket dağıtıcılarının ve taksi sürücülerinin görev dağılımlarını
düzenlemeyi ve gidecekleri adreslere kolay ulaşmalarını sağlamak için çözüm
arardı. Bunu gerçekleştirebilmek için polisler gibi merkezle ve birbirleriyle
haberleşmeleri gerektiğini anlamıştı. Henüz 14 yaşındayken taksi şoförleri için
yazılımlar geliştirdi ve bunları daha sonra ücretsiz olarak kullanıma açtı. Bu
yazılımların bir kısmının ABD’deki bazı taksi şirketlerince uzun süre kullanıldığı
biliniyor. Dorsey, Missouri Üniversitesi–Rolla’da eğitime başladıktan kısa süre
sonra New York Üniversitesi’ne transfer oldu. New York’ta öğrenciyken; paket
taşıyan kuryelerin, sürekli olarak merkeze ve birbirlerine mesaj atarak konumlarını
bildirmelerini sağlayacak bir sistem tasarladı. Dorsey, 2000’de üniversiteyi terk etti
ve California-Oakland’a gidip bir yazılım şirketi kurdu.

Jack Dorsey
Twitter 2006’da kuruldu
Dorsey, öğrenciyken insanların birbirlerine internet üzerinden mesaj atarak
konumlarını ve gördüklerini paylaşmalarını sağlayacak bir internet sitesinin
prensibini kafasında oluşturmuştu. Bu fikrini, Odeo adlı şirketin yöneticileriyle
paylaştı. Şirketin yöneticilerinden B. Stone ve E. Williams bu projeye destek
verince Dorsey, kısa sürede Twitter’ın prototipini hazırladı. Sistem, 2006’da

Dorsey’in attığı ilk Tweet ile kullanıma açıldı. Twitter’ın adı, şirketin diğer
kurucusu N. Glass tarafından “twttr” olarak belirlendi ama kısa sürede Twitter
olarak değiştirildi. İlk günlerde Twitter pek ilgi çekmese de kullanıcı ve tweet
sayısı zamanla arttı. California’da 3 Ağustos 2006’da bir deprem oldu ve binlerce
insan depremi tweet atarak duyurdu. Hashtag (#) 2007’de bir kullanıcının
önerisiyle kullanıma girdi. Uzaydan gelen ilk tweeti, astronot T. J. Creamer
2010’da Uzay İstasyonu’ndan attı. Aynı yıl, bir günde atılan tweet sayısı 65
milyona ulaştı. Kullanıcı sayısı 2012’de 140 milyona ulaşan Twitter’dan bir günde
atılan tweet sayısı da 340 milyon oldu. Twitter, kullanıcı sayısı arttıkça çok sayıda
şirket satın alarak büyüdü. Şirketin fikir babası ve kurucusu olan J. Dorsey;
çocukluğunda konuşma bozukluğu olan, gençlik yıllarında ise burnuna hızma takıp
saçını maviye boyatan biriydi. Dorsey, 2008’de dünyanın 35 yaş altı en başarılı 35
girişimcisi listesine girdi. The Wall Street Journal, 2012’de Dorsey’e Yılın
Girişimcisi Ödülü’nü verdi. Dorsey, 2009’da Square adlı bir şirket daha kurdu. Bu
şirketin 2010’da ürettiği küçük cihaz; cep telefonu veya ipad’e takılarak kredi
kartlarından para transferi yapma olanağı sağlıyor. Banka veya bankamatiklere
gitmeden bir kişinin kredi kartından diğerine para aktarılabiliyor veya kredi
çekilebiliyor. Bu şirketin değeri 2012’de 3,2 milyar dolara ulaşınca Dorsey, 36
yaşındayken milyarder olmuştu. Dorsey; Twitter ve Square şirketlerinin CEO’su
olarak çalışmaya devam ediyor.
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