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1. Giriş 

Bu bölümde blogunuzu nasıl oluşturacağınızı, tasarlayacağınızı ve geliştireceğinizi öğreneceksiniz. 

Duygu, düşünce ve deneyimlerinizi insanlarla paylaşmak ve İnternet dünyasında yerinizi almak 

istiyorsanız bu rehberi dikkatle inceleyin. Bu rehber yardımıyla blog dünyasına girerek resimlerinizi, 

videolarınızı ve düşüncelerinizi paylaşıp kişisel web sayfanızı tasarlamayı öğreneceksiniz. 

1.1. Blog nedir? 

Blog veya diğer adıyla Weblog yazarların herhangi bir konu hakkında kolay ve hızlı şekilde 

yorumlarını, resimlerini, videolarını ve diğer İnternet sitelerine bağlantılarını paylaşmalarına olanak 

sağlayan web siteleridir. Diğer bir tanımla, web programlama becerisi gerektirmeyen, herkesin 

kolayca bilgisayar ağları üzerinden yazar-okur etkileşimini sağlamalarına olanak sunan, kendi 

sayfalarını yayımlayabilecekleri ortamlardır. 

Genellikle bloglardaki yazılar ters kronolojik sırada görüntülenir. Bu şekilde yeni eklenen yazılar 

sayfanın en başına gelir. Bir blog da resimler, yazılar,  diğer İnternet sayfalarına ve bloglara ait 

bağlantılar ve çeşitli multimedya unsurları bulunur. Bloglar vasıtasıyla okurlar yorumlarını etkileşimli 

olarak paylaşabilirler.  

1.2. Blogla İlgili Terimler 

Aşağıdaki tabloda blog ve bloglamayla ilgili sık kullanılan terimler yer almaktadır. 

Tablo 1.1.  Blog terimleri 

Terim Açıklama 

Blogosfer 
Global olarak tüm blogların oluşturduğu ve iletişim halinde olduğu topluluğa 

blogosfer adı verilir. 

Blogroll Blog’ların diğer bloglara link verdiği link kümelerine blogroll denir. 

Geri link (linkback, 

trackback, pingback) 
Sizin yazınıza atıfta bulunarak bir blogun link vermesidir. 

Blog’lama (blogging) Blog yazma etkinliği. 

Rss 
Rss aboneliği olan kullanıcılara web sitenizdeki içeriği veya haberleri dağıtmanızı 

sağlayan bir yayın formatıdır. 

Etiket 
Yazınızın içeriğini özetleyen anahtar kelimelerdir. Herhangi bir konuyla ilgili benzer 

yazıları bulmayı kolaylaştırır. 
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1.3. Blog’lama için ilk adımlar 

Blog türü sayesinde ailenizle, arkadaşlarınızla ve sizinle benzer konuda ilgileri olan insanlarla bir şeyler 

paylaşabilirsiniz. Bunu yapmadan önce iyi bir planlama yapmak önemlidir. Bu bağlamda öncelikle 

yapmanız gereken blog sağlayıcınızı seçmek olacaktır. Bu konuda pek çok alternatifiniz 

bulunmaktadır. Kullanım kolaylığı, yaygınlığı ve çok sayıda tasarım seçenekleri bulundurmasından 

dolayı Wordpress.com’u tavsiye ediyoruz. Bunun dışında blogger.com ya da blogcu.com servisleri de 

diğer alternatiflerdir. Ancak wordpress. com’un sağladığı bloglar kullanıcılara daha fazla seçenek 

sunmaktadır ve bloglarda değişiklik yapmak için herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç 

duyulmamaktadır.  

1.4. Bloglamaya başlamadan önce cevaplanması gereken sorular 

Amacınız Nedir? : Blogunuzu kurmadan önce blogunuzun amacını belirlemelisiniz. Amacınız ilgi 

alanlarınızı ve hobilerinizle ilgili bilgilerinizi İnternet’te diğer insanlarla paylaşmak ya da kurumsal 

bilgilerinizi ve hedeflerinizi duyurmak olabilir. Hazırlayacağınız blogun amacına göre farklı türde 

bloglar seçmelisiniz. Aşağıdaki tabloda birkaç blog türüne örnekler verilmektedir. 

Tablo 1.2.  Blog türleri 

Blog türü  

Kişisel günlük  Kişisel bloglarla yazılar yazabilir ve yazılarınıza okurların yorumlar yapmasını 

sağlayabilirsiniz. Bir rss akışına sahip olarak okurlarınızın blogunuzla ilgili güncellemeleri 

takip edebilmelerini sağlayabilirsiniz.  

Kurumsal blog Bir blog herhangi bir kurumun, okulun ya da iş adamının amaçlarını yansıtacak şekilde 

tasarlanabilir. Bu açıdan kullanıldığında bloglar sıklıkla güncellenmeli ve bloglarda 

gelişmelerle ilgili bilgiler verilmelidir. Bununla beraber kurumla iletişime geçilecek bir 

bölüm de açılmalıdır. 

Topluluk blog’u Blogunuzu birden fazla kişinin yazı gönderebilmesine olanak tanıyacak şekilde 

ayarlamışsanız bir topluluk blogu oluşturmuşsunuz demektir. Bildirgec.org ve hafif.org 

gibi siteler topluluk bloglarına örnek verilebilir. 

Bloglar genellikle bir okur topluluğu kazanmayı hedeflemektedirler. Blogların büyük çoğunluğu 

okurların yazılarınıza yorum yapabilmesi özelliğine sahiptirler. Okurlarınızın yazılarınıza yorum 

yapması blogunuzdaki etkileşimi artıracaktır. Fakat bazı durumlarda yorumları kapatma gereği 

duyabilirsiniz. Tartışmalı konuların okurlarınız arasında kavga çıkarma ihtimali ve gelecek yorumların 

fazla olmasından dolayı denetlemeye vakit bulamamanız blogu yorumlara kapatma nedenleri olabilir. 
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Tek yazar mı birden çok yazar mı ?: Blogunuza sadece kendiniz mi yazacaksınız yoksa başka 

yazarların yazmasına da izin verecek misiniz? Bu da blogunuzla ilgili vermeniz gereken diğer bir karar. 

Birden fazla yazara izin verecekseniz buna uygun bir bloglama servisi seçmelisiniz. Bu anlamda 

“Wordpress.com” çoklu yazarlara izin veren başarılı bir servistir. “Blogcu.com” ise çoklu yazarlara izin 

vermeyen servislerden biridir. 

Harici barındırma alanı mı (wordpress.com) yoksa kendi sunucunuz mu?: Harici barındırma 

alanından alınan bloglar esneklikten yoksundur. Fakat bu servisler ile hiçbir kurulum derdine 

girmeden birkaç dakika içinde ücretsiz bir blog sahibi olabilirsiniz. Kendi sunucunuza yazılımı kurmak 

istediğinizde biraz teknik bilgiye ihtiyaç duyacaksınız. Kendi sunucunuza kurduğunuz yazılımı daha 

esnek şekilde kullanabilir, kodlarına müdahale ederek istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bununla 

beraber ücretsiz aldığınız “adınız.wordpress.com” gibi servisler mahkeme kararıyla engellendiğinde 

blogunuza erişmeniz mümkün değildir. 

2.Wordpress nedir? 

2003 yılında ortaya çıkan “Wordpress” bugün dünyanın en çok kullanılan bloglama aracı olarak her 

gün milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır. 2005 yılı WordPress için önemli bir yıl olmuştur. Bu 

yılda önce tema desteği veren 1.5 sürümü yayımlanmış ve 900 binin üzerinde indirilmiştir. Daha sonra 

WordPress’in kapsama alanını genişletmek amacıyla, hiçbir teknik bilgiye ve hosting (veri alanı 

sunucusu) satın almaya gerek kalmadan kişilerin blog’larını oluşturabilecekleri WordPress.com 

hizmete girdi. 

Wordpress’i sadece 5 dakika içinde kurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Wordpress.com yönetim 

paneli en acemi kullanıcıların bile rahatlıkla kullanabileceği kullanıcı dostu bir yapıda tasarlanmıştır. 

Wordpress.com kolay kullanımının yanı sıra deneyimli tasarımcıların da ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

özelliklere sahiptir. 

Wordpress’te kullanabileceğiniz binlerce tema ve eklenti sayesinde blogunuzu daha fonksiyonel bir 

hale getirmeniz mümkün. Bu eklentiler ve araçlarla blogunuzu dilediğiniz şekilde özelleştirebilir; 

kendiniz ve okurlarınız açısından işlevsellik kazandırabilirsiniz. WordPress eklentilerinin birçoğuna 

ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.  

WordPress genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir. 

 Kolay kurulum 

 Kullanıcı dostu yönetim paneli sayesinde kolay blog yazımı. 

 Yazılarınızın konulara göre “kategori”ler aracılığıyla arşivlenmesi. 
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 Yazılarınızın tarihsel olarak arşivlenmesi. 

 Yorum ve geri besleme (trackback) araçları. 

 Fotoğraflar ve resimler için resim galerisi. 

 Ses ve video dosyaları için medya kütüphanesi. 

 Sayfa(lar) oluşturabilme. 

 RSS desteği. 

 Farklı blog sistemlerinden (örn. Blogger, Movable Type,  ve LiveJournal)  içeriği içe 

aktarma araçları. 

2.1. WordPress.com mu WordPress.org mu? 

WordPress.com ücretsiz bir servistir. Wordpress.com servisinden aldığınız bloglar Wordpress.com 

sunucularında saklanmaktadır. Yazılım yükleme ve hosting gibi işlemler sunucular tarafından 

otomatik olarak yapılmaktadır. Fakat bu seçeneğin de bazı sınırlılıkları vardır. Çekirdek kod dosyalarını 

düzenleyemezsiniz ve özel tema yükleyemezsiniz. Bloglama’da çok yeniyseniz Wordpress.com sizin 

için iyi bir seçenek. İleride blogunuz büyüdüğünde ve siz de uzmanlaştığınızda wordpress.org adresini 

kullanıp kendi sunucunuzu kurarak bilgilerinizi buraya transfer etmeniz mümkün. 

2.2. WordPress.com ile bloglamada ilk adım 

Wordpress.com adresinde ücretsiz blog servisiyle teknik bilgiye gerek olmadan blogunuzu 

oluşturabilirsiniz. Wordpress ile ilk blogunuzu oluşturmak için takip edeceğiniz adımlar sırasıyla 

aşağıda gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.1. Wordpress.com açılış penceresi 

 

www.wordpress.com adresine girin. Language listesinden Türkçeyi seçin. 

 Açılan sayfada göreceğiniz “Şimdi Üye Olun!” düğmesine tıklayın. 

1 
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Şekil 2.2. Wordpress.com üyelik penceresi 

 

 
Şekil 2.3. Wordpress hesap açma bilgileri giriş formu 

Burada yazdığınız e-posta adresi Wordpress.com’dan size gelecek duyurular ve iletişim mesajları için 

kullanılacaktır. Kullanım şartlarını okuyun ve “Bana bir blog ver!” seçeneğini işaretleyerek 

“alanadi.wordpress.com” şeklindeki bloğunuzun alan adını belirleyin ve sonraki düğmesine tıklayın. 

 

 
Şekil 2.4. Wordpress hesap aktivasyon bildirim penceresi 

Kullanıcı Adı , parola ve e-posta adresi gibi gerekli alanları doldurun. 

Blogunuzun alan adını ve başlığını belirleyin. 

Blog’unuzu sadece adresini bilen arkadaşlarınızın görmesini istiyorsanız "Gizlilik" bölümündeki 
"Arama motorlarını engelle" seçeneğini işaretleyin, son olarak "Signup" düğmesine tıklayın. 

Kayıt olurken belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize WordPress.com’dan gelen “Etkinleştir: 
alanadı.wordpress.com” başlıklı e-postanın içindeki etkinleştirme linkine tıklayın. 

“Your account is now active!” başlıklı sayfayı gördüğünüzde hesabınız etkinleştirilmiş demektir.  

3 
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Şekil 2.5. Wordpress blogunuzun giriş penceresi 

Wordpress hesabınız altında istediğiniz kadar blog açabilirsiniz. Şayet açtığınız blog adreslerinden 

birini silmek isterseniz araçlar menüsünü kullanabilirsiniz. 

 

 
Şekil 2.6. Wordpress araçlar menüsü penceresi 

Uyarı: Blogunuzu bu şekilde sildiğinizde tekrar geri getirmeniz mümkün olmamaktadır. 

2.3. WordPress Yönetim Paneli 

Kullanıcı adı ve şifrenizle Wordpress blogunuza giriş yaptığınızda açılan yönetim panelinin sol 

tarafından blogunuzu tasarlayabileceğiniz menülere ulaşabilirsiniz. Herhangi bir menü başlığına 

tıkladığınızda açılan pencerede bulunan modülleri başlıklarından tutup sürükleyerek farklı konumlara 

taşıyabilirsiniz. Ayrıca sayfanın sağ üst köşesindeki “Ekran seçenekleri” düğmesine tıklayarak 

istemediğiniz modüllerin işaretini kaldırabilir, bu şekilde sayfanın daha hızlı yüklenmesini 

sağlayabilirsiniz. Yönetim panelinizin sol üst kısmında blogunuzun adı ve “Siteyi Ziyaret Et” linki 

bulunmaktadır. Sağ üst köşedeki kullanıcı adınıza tıklayarak profil düzenleme sayfanıza gidebilirsiniz. 

Yönetim panelinin sol tarafında bulunan menülerin üzerine gelip sağ tarafındaki ok simgesine 

tıklayarak menüleri genişletebilir ya da doğrudan menünün başlığına tıklayarak o menünün ana 

ekranını açabilirsiniz.   

 

Artık WordPress.com’u kullanabilirsiniz. http://tr.wordpress.com adresine girip sol üst 
köşedeki "Kullanıcı Adı" ve "Parola" alanlarını doldurarak  "Giriş Yap" düğmesine tıklayın. 

Açmış olduğunuz bir blogu "Araçlar>Delete Site" seçeneğini kullanarak kalıcı 
şekilde silebilirsiniz.  

8 
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Tablo 2.1. Wordpress yönetim paneli menüleri 

Menü adı Açıklama 
 

Başlangıç Başlangıç ekranına gidebilir, site ve yorum istatistiklerini görebilirsiniz. 

 

Yazılar Yeni yazı ekleyebilir, mevcut yazılarınızı, etiket ve kategorilerinizi 

düzenleyebilirsiniz. 

Medya Blogunuza yüklediğiniz resim, video gibi medya dosyalarınızı ve 

kütüphaneyi yönetebilirsiniz. 

Bağlantılar Blogunuzdan diğer İnternet sitelerine link verebilir ve eklemiş 

olduğunuz linkleri yönetebilirsiniz. 

Sayfalar Blogunuza sabit sayfalar ekleyebilir ve mevcut sayfaları 

düzenleyebilirsiniz. 

Yorumlar Yazılarınıza gönderilen yorumları yönetebilirsiniz. 

Görünüm Blogunuzun temasını değiştirebilir, düzenleyebilir ve bileşenleri 

yönetebilirsiniz. 

Eklentiler Yüklenen eklentileri yönetebilir, yeni eklenti yükleyebilir, eklentilerin 

kaynak kodlarını düzenleyebilirsiniz. 

Kullanıcılar Yazarları ve kullanıcıları yönetebilir, yeni kullanıcı ekleyebilir ve 

profilinizi düzenleyebilirsiniz. 

Araçlar Diğer blog servislerindeki yazılarınızı içe aktarabilir, Wordpress 

blogunuzdaki yazıları başka blog servislerine dışa aktarabilirsiniz. 

Ayarlar WordPress blogunuzun yapılandırma ayarlarına buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Blogunuzun başlığını, sloganını ya da dil seçeneğini “Ayarlar/General” bölümünden değiştirebilirsiniz. 

Blogunuz ilk açıldığında sürekli yeni eklenen yazıların, resimlerin, videoların vb. unsurların açılış 

sayfasında görüntülenmesini istemiyorsanız Ayarlar menüsü > Ön sayfa görünümleri yazısının altında 

bulunan sabit sayfa seçeneğini seçip, ön sayfa seçeneğinde belirtilen bir sayfayı açılış sayfası olarak 

seçebilirsiniz. Wordpress menülerinden ilki olan başlangıç menüsü tıklandığında sağ tarafa yerleşen 

panoda bulunan öğeler ve işlevleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.  
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Tablo 2.2. Başlangıç panosu öğeleri ve işlevleri 

Öğe adı Açıklama 

Şu anda Hemen Şimdi modülü, WordPress blogunuzun o andaki durumuyla ilgili kısa bilgiler verir. Bu 

modülden mevcut yazı, sayfa, kategori ve etiket sayılarını takip edebilirsiniz. Modülün sağ 

tarafında ise toplam, onaylanmış, onay bekleyen ve spam yorum sayıları görünmektedir. 

Son Yorumlar Yazılarınıza yapılan son beş yorumun özeti burada görünür. Yorumların üzerine gelerek “onayı 

kaldır”, “düzenle”, “cevapla”, “istenmeyen” ve “sil” linklerine ulaşabilirsiniz. 

Gelen 

Bağlantılar 
Bu modül de sitenize link (bağlantı) veren blogların listesi görünür. 

Öğeleriniz Bu modülde, yakın zamanda gönderdiğiniz veya güncellediğiniz öğelerin düzenleme linklerine 

ulaşabilirsiniz. 

Yeni ne var? Bu modül WordPess.com’daki haberleri, popüler blogları ve güncellemeleri takip edebilirsiniz. 

QuickPress Yeni blog yazısı yazma menüsüne girmeden hızlı şekilde yazılarınızı yazarak gönderebilmenizi 

sağlar. 

En Son Taslaklar Blogunuzda yazmış olduğunuz son 5 taslağınız burada görüntülenmektedir. 

İstatistikler İstatistikler modülü blogunuzun ne kadar ziyaretçi tarafından takip edildiğini gösterir. Popüler 

yazılarınız ve çok yorumlanan yazılarınız da burada görüntülenmektedir.  

2.4. Bloga yazı ekleme 

En basit şekliyle bir blog yazısını yayımlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz: 

 

Aşağıdaki şekilde görülen yazı yazma alanı varsayılan olarak “Görsel” düzenleme modundadır. Eğer 

HTML dilini biliyorsanız ve yazınızın HTML kodlarını düzenlemek istiyorsanız yazı alanının sağ üst 

köşesindeki HTML seçeneğini etkin hale getirmeniz gerekir. Metin kutusunun sağ alt köşesinden 

tutup çekerek boyutunu büyütebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde yazı yazma editörü görüntülenmektedir. 

 

Şekil 2.7.Wordpress metin editörü penceresi 

Soldaki Yazılar menüsünün altındaki bulunan “Yeni ekle” linkine tıklayın.  

Başlığı yazın ve alttaki geniş metin kutusuna blog yazınızı yazın. 

"Yayımla" düğmesine tıklayın. 

1 

2 
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Görsel araç çubuğunda yazılarınızı biçimlendirmenizi sağlayan metin editörü araçları bulunmaktadır. 

Bu editörde bulunan düğmeler aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 2.7.Wordpress metin editörü araçları 

Metin editörü araçlarını kullanarak Ms Word’de yazı yazar gibi yazılarınızı yazabilir, biçimlendirebilir, 

harici bir Word dosyasındaki verileri editöre aktarabilirsiniz. Metin editöründe bulunan öğeler ve 

işlevleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 2.3. Yazı editörü menüleri ve işlevleri 

 
Öğe adı Açıklama 

 Kalın       Seçilen yazıyı kalın hale getirir. 

 İtalik      Seçilen yazıyı italik hale getirir. 

 Üstü çizgili     Seçilen yazının üzeri çizili yapar. 

 Sırasız liste      Bir listeye madde işareti uygular. 

 Sıralı liste     1., 2., 3. şeklinde numaralandırılmış bir liste oluşturur. 

 Alıntı       Seçilen metin veya paragrafa girinti uygulayarak alıntı olduğunu belirtir. 

 

 

Sola hizala, 

ortala, sağa 

hizala 

Seçilen metni belirtilen yöne hizalar. 

 
Bağlantı 

ekle/düzenle  

Seçilen metinden başka bir sayfaya link vermeyi ya da var olan bir linki düzenlemenizi 

sağlar. Buraya tıkladığınızda açılan pencereden link verilecek adres yazılarak onaylanır. 

 
Bağlantıyı 

kaldır    
Seçilen bir metinde var olan bağlantıyı kaldırır. 

 
Devamını oku       

Bu düğmenin tıklandığı noktaya bir <!--more--> etiketi eklenir ve yazı o noktada 

sonlanarak bir “Devamını oku” linki görüntülenir. Ziyaretçiler bu link ile yazının 

tamamına ulaşabilirler. 

 Tam ekran        Görsel editörde tam ekran modunda çalışmanızı sağlar. 

 Ekstra araçlar      Buraya ek biçimlendirme seçeneklerinin bulunduğu bir bölüm daha açılır. 

 

 



11 
 

11 
 

Yazı editörü penceresinde bulunan diğer modüller ve işlevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2.4. Yazı editörü modülleri ve işlevleri 

 
Modül adı Açıklama 

 Özet Buraya yazınızla ilgili bir özet (yazınızın ilk paragrafı olabilir) ekleyebilirsiniz. 

 Geri 

izlemeleri 

gönder 

Geri izlemeler/beslemeler blog sistemlerinde blogların birbirlerine bağlantı verdiklerini 

bildiren mekanizmadır. 

 

Tartışma 

Tartışma bölümünde yazınıza yorum yapılmasına izin verip vermemenizi 

ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yazınıza geri besleme gönderilip gönderilmeyeceğini de 

buradan ayarlayabilirsiniz. 

 
Yazı etiketleri 

Yazı etiketleri ile yazınıza anahtar kelimeler ekleyebilirsiniz. Birden fazla etiketler virgül 

ile birbirinden ayrılarak yazılırlar. 

 
Kategoriler 

Blogunuzu yazdığınız konulardır. “Yeni kategori ekle” linki ile blogunuza yeni 

kategoriler ekleyebilirsiniz. 

Blog yazımızı yazdıktan sonra yazı ekranının sağ tarafındaki sütunda bulunan “yayımla" penceresini 

kullanıyoruz. Bu menüdeki seçeneklerden yazının yayımlanması ile ilgili ayarları yaptıktan sonra 

“yayımla” düğmesi ile yazımızı yayına koyabiliriz. Aşağıdaki şekilde “yayımla” penceresi 

görüntülenmektedir. 

 

Şekil 2.8. Yazı editörü yayımlama penceresi 
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“Yayımla” penceresi menüleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. 

Tablo 2.5. Yayımlama seçenekleri 

Öğe adı Açıklama 

Taslak olarak kaydet Yazınızı taslak olarak kaydedebilirsiniz. 

Ön izleme Yazınızın tasarım ekranında nasıl göründüğünü ön izleme yaparak görüntüleyebilirsiniz. 

Durum 

Yazınızı “inceleme bekliyor” olarak kaydettiğinizde bu yazının yayımlanması için bir yönetici 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Çok kullanıcılı bloglar da “içerik sağlayıcı” olarak 

belirlenen kullanıcıların yazıları bu şekilde yönetici tarafından onaylandıktan sonra 

yayımlanır. 

Görünürlük 

“Genel” seçili olduğunda yazınız herkes tarafından görüntülenebilir. “Bu yazıyı ana sayfada 

sabitle” ile yeni yazılar eklendiğinde bile bu yazı ana sayfada sabit olarak görünmeye devam 

eder. “Parola korumalı” seçeneği ile yazınızı sadece ilgili parolayı giren kişiler görebilir. 

“Özel” i seçtiğinizde ise yazınızı sadece yöneticiler ve editörler görebilir. 

Hemen yayınla 
Bu bölümden yazınızı hemen yayınlayabilir ya da herhangi bir tarih girerek belirtilen tarihte 

yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Yazınız yayınlandıktan sonra “yazıyı görüntüle” linkine tıklayarak yazınızı görüntüleyebilirsiniz. Yazıda 

tekrar düzenleme yaptıktan sonra ise “Yazıyı güncelle” linki ile yazınızı güncelleyebilirsiniz. 

 

Şekil 2.9. Yayımlanan yazıyı görüntüleme 

2.4.1. Kategori oluşturma 

Wordpress’te kategoriler ekleyip yazılarınızı belli gruplar altında toplayarak blogunuzu daha kullanışlı 

hale getirebilirsiniz. Örneğin, donanım adlı bir kategori oluşturup ekran kartı ve hard disk adında iki 

kategori daha oluşturarak bunları donanım kategorisine bağlayabilirsiniz. Daha sonra yazı 

yazdığınızda o yazıyla ilgili kategorileri seçebilirsiniz. Bu şekilde okuyucularınız bu kategorilerden 

birine tıkladığında sadece o kategoriyle ilgili yazıları görüntüleyebilir. Yazılarınızı atayacağınız 

kategorileri oluşturmak için sırasıyla aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. 



13 
 

13 
 

 

 

Şekil 2.10. Kategori oluşturma penceresi 

2.4.2. Yükle/Ekle Butonları 

Yazı ekleme penceresinde Yükle/Ekle düğmeleri bulunmaktadır. Bu düğmelerle yazınıza farklı türde 

dosyalar ve bileşenler ekleyerek yazınızı zenginleştirebilirsiniz. Yükle/Ekle menü düğmelerinin 

işlevleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.11. Yükle/Ekle düğmeleri 

 

Yazılar menüsünden "kategoriler" seçeneğine tıklayın. 

Yazınızı yazdıktan sonra"yeni kategori ekle" butonuna tıklayın. 

Eklediğiniz kategorilerden bir ya da daha fazlasının yanındaki kutucuğu işaretleyerek 
yazınıza ekleyin. 

1 

2 

3 
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2.4.3. Yazınıza resim ekleme 

Yazılarınıza görsel öğelerle zenginleştirmek isteyebilirsiniz. Yazı editöründeki medya ekleme 

düğmeleri sayesinde yazınıza resim ve video ekleyebilirsiniz. 

 

 

Şekil 2.12. Resim ekleme düğmesi 

 

 

Şekil 2.13. Resim ekleme penceresi 

Yukarıdaki şekilde görülen pencereden resim yüklemek için 3 farklı seçenek bulunmaktadır. 

“bilgisayardan” seçeneği ile bilgisayarınızda kayıtlı herhangi bir resmi, “adresten” seçeneği ile 

herhangibir web adresindeki resmi, “medya kütüphanesi” seçeneği ile daha önceden medya 

kütüphanesine yüklemiş olduğunuz bir resmi yazınıza ekleyebilirsiniz. Buradan yükleyeceğiniz resmi 

seçtiğinizde bir ilerleme çubuğu görünür ve dosya sunucuya kopyalanır. Ardından karşınıza resim 

özelliklerini düzenleyebileceğiniz bir ekran gelir. Bu ekranda resminizin başlığını, resmin alt yazısı 

olarak görünmesini istediğiniz metni, resmin açıklamasını ve bağlantı adresini yazabilirsiniz. Ayrıca 

resmin yazının neresine hizalanacağını ve resmin boyutunu seçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Yazı penceresindeki Yükle/Ekle menüsünden resim ekleme düğmesine tıklayın. 

Bilgisayardan yükleme ekranında "Dosyaları seç" butonuna tıklayın. 

1 

2 
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Şekil 2.14. Resim özellikleri düzenleme penceresi 

2.4.4. Yazınıza fotoğraf galerisi ekleme 

Wordpress’in galeri özelliği ile blog yazılarınıza fotoğraf galerisi ekleyebilirsiniz. Blogunuza fotoğraf 

galerisi eklemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir: 

 

 

Şekil 2.15. Galeri ve slayt gösterisi ekleme penceresi 

Yukarıdaki şekilde “galeri ekle” düğmesi ile resimlerinizi galeri görünümünde yayınlayabileceğiniz gibi 

“insert slideshow” düğmesi ile de slayt gösterisi şeklinde resimlerinizi yayınlayabilirsiniz. 

"Yazıya dahil et" düğmesine tıklayarak resmin yazıya dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. 

"Dosyaları seç" düğmesine tıklayarak fotoğrafları yükleyin. 

"Tüm değişiklikleri kaydet" düğmesine tıklayın. 

"Galeri ekle" düğmesine tıklayın. Ardından "yayımla" düğmesine tıklayarak galerinizi 
yayınlayın. 

3 

1 

2 

3 
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2.4.5. Youtube’dan video ekleme 

Yazılarınıza ve sayfalarınıza “Youtube” videolarını ekleyerek görsel olarak zenginleştirebilirsiniz. 

Youtube’dan video eklemek için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

 

 

Şekil 2.16. Video ekleme düğmesi 

 

 

Şekil 2.17. Video adres bilgisi giriş ekranı 

2.5. Medya kütüphanesini kullanma 

Wordpress yönetim panelinden ”Medya>Kütüphane” seçeneği ile medya kütüphanesine 

ulaşabilirsiniz. Medya kütüphanenize farklı türde medyalar yükleyebilir daha sonra bunları yazılarınıza 

ekleyerek yayınlayabilirsiniz. 

yazı editöründen video ekleme düğmesine tıklayın 

Yazı editöründen video ekleme düğmesine tıklayın. 

"Adresten" seçeneğini tıklayın. 

URL bölümüne kopyaladığınız videonun adresini yapıştırın. 

"Yazıya dahil et"düğmesine tıklayın ve son olarak"yayımla" düğmesi ile videonuzu 
yayımlayın. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Şekil 2.18. Medya kütüphanesi 

Medya kütüphanesine yeni dosya yüklemek için aşağıdaki adımları uyguluyoruz.  

 

 

Şekil 2.19. Medya ekleme penceresi 

 

 

Şekil 2.20. Medya özellikleri düzenleme penceresi 

“Tüm değişiklikleri kaydet” düğmesine tıkladıktan sonra dosyanız medya kütüphanesine eklenmiş 

olmaktadır. Daha sonra yazılarınıza medya kütüphanesinde bulunan dosyalardan hızlı şekilde 

eklemeler yapabilirsiniz. 

2.6. Wordpress Ayarları 

Yönetim panelinin sol tarafında göreceğiniz “Ayarlar” menüsünden Wordpress yapılandırma 

ayarlarını yapabilirsiniz. Bu menünün alt başlıkları aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

Medya menüsünden "yeni ekle" seçeneğini tıklayın. 

Bilgisayardaki hedef dosyayı seçerek "aç" deyin. 

Açılan pencereden "tüm değişiklikleri kaydet" seçeneğini tıklayın. 

1 

2 

3 
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Şekil 2.21. Wordpress ayarlar menüsü 

Wordpress blogunuzla ilgili çeşitli ayarları yapacağınız menülerin işlevleri aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir: 

Tablo 2.6. Wordpress ayarlar menüsü öğeleri ve işlevleri 

MenüAdı Açıklama 

GENEL 
Blogunuzla ilgili temel ayarların yapıldığı bölümdür. Bu bölümde blogunuzun başlığı sloganı, 

zaman dilimi, tarih biçimleri gibi ayarlar yapılmaktadır. 

YAZMA 

 

Yazı kutusu boyutu: “Yazı kutusu boyutu”nu değiştirerek yazı yazdığınız alanı genişletebilirsiniz. 

Biçimlendirme: “:-)” ve “:-P” gibi ifadeleri yayımlarken grafiklere çevir seçeneği işaretlendiğinde 

surat ifadeleri resimlere dönüştürülür. 

E-posta ile yazma: Buradan bilgilerini kaydettiğiniz bir e-posta adresine e-posta göndererek 

blogunuza yazı gönderebilirsiniz. 

OKUMA 

 

Ön sayfa görünümleri: “Son yazılarınız” seçeneğini işaretlediğinizde blogunuzun ana sayfasında 

son eklediğiniz yazılar görüntülenecektir. “Sabit sayfa” seçeneğini işaretlediğinizde belirlediğiniz 

bir sayfanın ana sayfa olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. 

En fazla gösterilecek blog sayfası adedi: Buradan ana sayfada kaç yazı gösterileceğini 

belirleyebilirsiniz. 

Beslemelerde gösterilecek en güncel kayıt adedi: RSS beslemenizde gösterilecek yazı adedini 

buradan belirleyebilirsiniz. 

TARTIŞMA 

 
 

Buradan blogunuza gönderilen yorumlarla ilgili ayarları yapabilirsiniz. “Bir yönetici her zaman 

yorumu onaylamalı” seçeneğini işaretlediğinizde yorumların yayınlanmadan önce bir yönetici 

tarafından onaylanması gerekmektedir. 

“Yorum yazanın önceden onaylanmış bir yorumu olmalı” seçeneği işaretliyse, yorum yazan 

kişinin daha önce onaylanmış bir yorumu olduğunda yorumu otomatik olarak onaylanır. 

GİZLİLİK 

 

“Blogumun herkes tarafından görülebilir olmasını istiyorum” seçeneğini işaretleyerek 

blogunuzun arama motorları tarafından bulunabilir olarak ayarlayabilirsiniz.  

“Arama motorlarını engellemek, normal ziyaretçilere izin vermek istiyorum” seçeneğini 

işaretleyerek ise blogunuzun arama motorları tarafından bulunmasını engelleyerek sadece 

adresini bilen kullanıcılar tarafından girilmesini sağlayabilirsiniz.  

 

 



19 
 

19 
 

2.7. Bağlantı kümesi (Blogroll) oluşturma 

Blogunuzda yer alan bağlantı kümenize blogroll adı verilir. Blogunuzdan web sitelerine ve başka 

bloglara bağlantılar verebilirsiniz. Bağlantılar menüsünden blogroll’ünüze erişebilir buradaki 

bağlantıları düzenleyebilir ve yenilerini ekleyebilirsiniz. Burada varsayılan olarak eklenmiş bağlantıları 

seçerek toplu işlemler listesinden “sil” i seçip “işle” seçeneğini tıklayarak bu bağlantıları silebilirsiniz. 

Aynı yazılarda olduğu gibi bağlantılara da bağlantı kategorileri ekleyebilirsiniz. 

 

Şekil 2.22. Wordpress bağlantılar menüsü 

Blogunuza yeni bir bağlantı ve bağlantı kategorisi eklemek için sırasıyla aşağıdaki adımlar 

uygulanmaktadır. 

 

 

Şekil 2.23. Bağlantı özellikleri giriş penceresi 

 

 

Bağlantılar menüsünden "yeni ekle" yi seçin. 

İsim kısmına bağlantının başlığını yazın. 

Web adresi kısmına bağlantınız URL adresini yazın (http://...). 

Tanım kısmına bağlantının açıklamasını yazın. 

1 

2 

3 

4 
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Şekil 2.24. Bağlantı özellikleri giriş penceresi 

 

2.8. Yazarlar ve kullanıcılar 

Wordpress ile birden fazla yazarla çalışabilir ve yazarlarınıza “rol”ler atayabilirsiniz. “kullanıcılar” 

menüsünden yazarlarınızın ve kullanıcılarınızın listelendiği sayfaya ulaşabilirsiniz.  

 

Şekil 2.25. Wordpress kullanıcılar menüsü 

Blogunuza yeni bir kullanıcı adı eklemek için “kullanıcılar” menüsündeki “yeni ekle” butonunu 

kullanabilirsiniz. Daha sonra kullanıcıların profillerini değiştirmek için “yazarlar ve kullanıcılar” linkini 

kullanabilirsiniz. 

 

Şekil 2.26. Bloga kullanıcı ekleme penceresi 

2.9. Sabit sayfalar 

Sabit sayfalar blogunuzda içeriği değişmeyen ve blogunuzda ayrı bir link olarak bulunan sayfalardır. 

“hakkında”, “çalışmalarım”, “iletişim” gibi sabit sayfalar oluşturarak içeriğini hazırlayabilirsiniz. Sabit 

bir sayfa oluşturmak için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 

 

Hedef kısmından "_blank" i seçin. 

"Bağlantı ekle" düğmesine tıklayarak bağlantınızı eklemeyi bitirin. 

5 

6 
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Şekil 2.27. Yeni sayfa ekleme penceresi 

 

 

Şekil 2.28. Yeni sayfa yayımla penceresi 

2.10. Wordpress temalar 

Blogunuzun temasını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

 

Sayfalar menüsünden "yeni ekle"yi seçin. 

Sayfa özelliklerini seçin ve içeriğini hazırlayın. 

Sıralama seçeneğini kullanarak sayfanızın sırasını belirleyin. 

Yayımlama seçeneklerini belirleyin ve "yayımla" düğmesi ile sayfayı yayımlayın. 

Yönetim paneli > Görünüm menüsü > Temalar seçeneğini tıklayın. 

Temanızı seçerek "etkinleştir" düğmesine tıklayın. 

1 

2 

3 

4 

1 
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Şekil 2.29. Wordpress tema seçenekleri penceresi 

2.11. Bileşenler 

Bileşenler temanızın kenar çubuğunda bulunan genellikle tek fonsiyonu olan araçlardır. WordPress’te 

varsayılan olarak bulunan bileşenler arama, arşivler, etiket bulutu, kategoriler, son yazılar, son 

yorumlar, gibi bileşenler bulunur. Görünüm menüsünden “Bileşenler”e girdiğinizde temanızda 

kullanmayı düşündüğünüz bileşenleri başlığından tutup sürükleyerek sağ taraftaki “Sidebar” başlıklı 

kutuya bıraktığınızda kenar çubuğunda varsayılan olarak duran menüler silinir ve sadece seçilen 

bileşenler gösterilir. Bir bileşen kenar çubuğuna sürüklendiğinde bileşenin ayarlarının yapılabileceği 

bir pencere açılır. Bir bileşenin kaldırmak için altındaki “sil” linkine tıklamak yeterlidir. 

 

Şekil 2.30. Wordpress bileşenler penceresi 
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