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WordPress Rehberi’nin Tüm Hakları WordPress Türkiye’ye Aittir.
Bu rehber, Pdf formatında e-kitap olarak hazırlanmıştır; rehberin güncel sürümü her
zaman için www.wordpress-tr.com/indir/rehberler adresinden indirilebilir.
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İLK SÖZ
Yaklaşık bir sene önce uzun ve özverili bir çalışmanın sonucunda WordPress Rehberi
Sürüm 2.0 sayesinde sizlerle beraber olmuştuk. Geçenbir senelik zaman dilimi içerisinde
WordPress’e birçok yeni özellik eklendi ve yeni sürümler yayımlandı. Yeni özellikler
hakkında daha detaylı bilgi paylaşımı yapmak, yeni başlayan kullanıcılar için daha güncel
bir kaynak üretmek istedik. Paylaşma duygusunun verdiği güzel heyecanla hazırlamış
olduğumuz WordPress Rehberi 3.0 sizlerle..
Rehberi beğeneceğinizi ve bu çalışmanın WordPress'i öğrenmek isteyenler için faydalı
olacağını umuyoruz. Keyifli okumalar ve iyi bloglamalar! :)

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri
yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Kırmızı özel
alanlarla gösterilen UYARI alanları ise işlemlerinizi uygularken dikkat edilmesi
gereken hususları ve sunulan önerileri içermektedir.

TEŞEKKÜR
Rehberin hazırlanmasında sonsuz yardım ve destekte bulunanErhan YAKUT Bey’e veEnes
Ateş Bey’e; kitabın düzenlenmesinde ve tashihinde önerilerde bulunan, daha faydalı bir
rehber haline gelmesini sağlayan WordPress Türkiye ekibinden Emre ERKAN Bey’e ve
Hakkı CEYLAN Bey’e teşekkürlerimi sunarım.
Ali ARSLAN
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a. Blog Nedir?
Blog insanların kendi istekleri doğrultusunda, istedikleri konuların üzerinde
durduğu günlüğe benzeyen web sitelerine denir. İngilizcede “web” ve “blog”
kelimelerinden oluşan weblog kelimesi kısaltılmış adıdır. Türkçede ise kabul görmüş bir
karşılığı bulunmamaktadır. Çeşitli isimler önerilse de tam olarak bir karşılık niteliğinde
değildir. Türk Dil Kurumu da henüz blog kelimesine karşılık önermemiştir.
Blog, genellikle son yazılan yazıların ön planda olduğu, geçmişe yönelik sıralanan
yazı ve yorumlar bütünlülüğüdür. Çoğunlukla her yazının üst kısmında yazar, yazılış tarihi
vs. gibi özellikleri bulunmaktadır. Bu şekilde paylaşıma sunulan yazılar, okuyucuların
yorumlarıyla zenginlik kazanmaktadır.
Bloglar belirli bir konuya ya da bütün olaylara odaklanabilir. Birçok blog belirli konu
başlığı üzerinde yazılarını yayınlamaktadır. Bazıları ise kişisel günlükler olmakla beraber,
yazarın günlük hayatından derlemeler ve güncel konular üzerinde durulan bloglardır.
Günümüzden geriye doğru gittiğimizde ve blog tarihine baktığımızda, önceden
bloglar elle yazılıp güncellenirken, günümüzde ise blog tutmak için özel yazılmış sistemler
kullanılmaktadır. Bu yazılımları bazen bir blog sağlayıcının sitesinde görebilirken, bazen
de kullanıcıların kendi sunucusuna kurup çalıştırdıklarını görürüz.
Blogların içerikleri normal web sitelerinin içeriklerinden farklılık gösterdiği için,
bloglar için kurulmuş özel arama motorları bulunmaktadır. Bu arama motorlarına örnek
verecek olursak Google Blog Search bunlardan birisidir.
b. WordPress Nedir?
WordPress GPL’nin altında lisanslı ve PHP ve MySQL üzerine kurulmuş iyi inşa edilmiş
bir kişisel yayımlama sistemi arzusundan doğmuştur. Bs/Cafelog’un yerine resmi olarak
gelmiştir. WordPress taze bir yazılımdır, kökleri ve gelişimi 2001′e kadar uzanır. Olgun ve
kalıcı bir üründür.
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WordPress, kişisel yayın platformları arasında en güçlü sistemlerden birisidir.
Kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek birçok çekici özelliği üzerinde
barındırmaktadır. Şöyle bir göz atacak olursak WordPress’in özelliklerinden bazıları
şunlardır:
Kolay Kurulum ve Sürüm Güncelleme
G-Zip ile Bant Genişliği Tasarrufu
Kolay Yazı Ekleme ve Düzenleme
Yazılara Parola Koyabilme
Yazılarda Zamanlama Özelliği
E-Posta ile Yazı Yazma Özelliği
Kullanıcı ve Profil Yönetimi
Yorum Denetimi
RSS Beslemesi (feed) Özelliği
Kalıcı Bağlantı Ayarlaması (Permalink)
Hazır Tema Kurulumu ve Tema Desteği
Blog Arayüzüyle Oynayabilme
Eklentiler Sayesinde Özellik Ekleyebilme
Diğer Blog Yazılımlarından Yazı ve Yorum Aktarma Desteği
(Bu özellik WordPress3.0’da eklentiler yardımıyla gerçekleştirilmektedir)
vb. özellikleri ile WordPress her türlü isteğinize cevap verebilen hızlı ve hafif bir
platformdur.

c. Ücretsiz WordPress Servisleri
Günümüzde bazı siteler WordPress altyapısını kullanarak kullanıcılarına ücretsiz
blog hizmetini sunmaktadırlar. WordPress’i kavramak isteyenler bu firmalardan ücretsiz
bir blog edinerek ya da kişisel bilgisayarlarına WordPress kurarak, WordPress’i
öğrenebilirler.İşte bazı siteler:
WordPress.com - WordPress alt yapısını kullanarak ücretsiz blog servisini sunmaktadır.
Blogsome.com – WordPress alt yapısını kullanarak ücretsiz blog servisini sunmaktadır.
Bu adreslerden blog almamız mümkündür. Bunların yanında normal blog hizmeti sunan
siteler de mevcuttur. Blogger, Blogspot vs.
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d. WordPress3.0 ile Gelen Yeni Özellikler
WordPress 3.0 paketi ile bir çok yenilik kullanıcılarına sunuldu. WordPress 3.0 paketine
dahil edilen/ paketten çıkarılan bazı özellikler:
WordPress paketi ile WordPress MU (Çoklu Kullanıcı) paketi birleştirildi. Artık web
siteniz üzerinden kullanıcılarınıza blog açma imkânı sunabilirsiniz.(WordPress’in
kullanımı bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.)
Özelleştirilebilir menü seçeneği sayesinde istediğiniz yazıyı, sayfayı veya istediğiniz
adresi özel menülerinizde kullanabilirsiniz.
Yönetim paneline eklenen yardım alanları sayesinde, işlevini bilmediğiniz özellikler
hakkında sağ üst köşedeki yardım menüsünü kullanabilirsiniz.
Uzun bir süredir WordPress paketlerine eşlik eden varsayılan tema değişti.Twenty
Ten (2010) adı verilen yeni tema WordPress 3.0’ın gelişmiş özelliklerini destekliyor.
İçeri aktarıcılar paketten çıkarıldı. Çekirdek paketin hafiflemesi için çıkarılan bu
özelliği eklenti yardımıyla kullanabilirsiniz.
Google, Turbo özelliğini kullanmak için gerekli olan Gears uygulamasını geliştirmeyi
bıraktığından dolayı Turbo özelliği paketten çıkarıldı.
Tema ve eklentilerinizi artık toplu bir şekilde güncelleyebileceksiniz.
WordPress kurulumu yaparken istediğiniz kullanıcı adı ve parolayı kurulum
esnasında seçebileceksiniz. Bu sayede panel saldırıları için güvenlik önlemi de
alınmış oldu.
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WordPress’in sunucuya ya da yerel bilgisayarımıza kurulması için bazı sistem
gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistem gereksinimleri şunlardır:
PHP v4.2 ya da üst sürüm
MySQL v3.23.23 ya da üst sürüm
a. XAMPP Server’ın Kurulması
Bilgisayarımıza (Yerel Sunucuya) WordPress’i kurabilmek için, öncelikle bir yerel
sunucu (localserver) yazılımı kurmamız gerekmektedir. Yerel sunucu kurmak için bir çok
alternatif bulunmakta, fakat kullanımı kolay olduğu için XAMPP Server programını
bilgisayarımıza kuracağız.
Öncelikle XAMPP Server programınıburadan indirelim. Sonra indirdiğimiz dosyaya
tıklayarak normal bir program kuruyor gibi ilerleyerek kurulumu tamamlayalım.
Kurulum yaparken dikkat etmemiz gereken bir
nokta var. Kurulum esnasında karşılaşacağınız
aşağıdaki ekranda seçili olan öğeleri seçmeniz,
daha yararlı olacaktır.
Kurulumu tamamladıktan sonra programı çalıştırarak Apache ve MySQL servislerini
“Start” tuşuna basarak çalıştırıyoruz.
Daha sonra internet tarayıcımızı (Mozilla vs.) açarak adres
çubuğuna http://localhost/ yazıyoruz.
İstediğiniz dili seçerek xampp-security.php adresinden “root” kullanıcısına ait
parolamızı seçiyoruz ve işlemlerimizi tamamlıyoruz.
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b. WordPress’in Son Sürümünün İndirilmesi
WordPress sürekli güncellenen ve geliştirilen bir platform. Gün geçtikçe yeni özellik
kazanıyor ve daha hızlı bir yapıya sahip oluyor. Açık kaynaklı ve ücretsiz dağıtılan bu
projede ise biz kullanıcılara sadece sürüm güncellemek kalıyor. WordPress’in son
sürümünü buradan indirebilirsiniz.
İndirdiğimiz WordPress’in son sürümünü bilgisayarımızda (standart kurulum
yapanlar için) c:/xampp/htdocs/ klasörünü boşaltarak, yükleyerek işlemimizi
tamamlıyoruz.

c. phpMyAdmin ile Veritabanı Oluşturulması
WordPress’i kurmak için öncelikle bir MySQL
veritabanına ihtiyacımız olacak. Veritabanı
oluşturmak için http://localhost/phpmyadmin/
adresine tarayıcımızdan giriyoruz.

XAMPP Server kurduktan sonra xammp-security.php adresinden oluşturduğumuz
parolamızı kullanarak sisteme giriş yapacağız. Sabit kullanıcı adı “root” tur. Eğer parola
oluşturmadıysanız boş bıraktığınızda giriş yapacaktır.
Açılan sayfada yan tarafta gördüğünüz gibi bir
bölüm bulanacaktır. Buradan veritabanı adını
(Örnek: deneme) yazarak “Oluştur”u tıklıyoruz.
Veritabanımız oluşmuş bulunmakta. Şimdi WordPress’in dosyalarını attığımız dizine
giderek WordPress kurulumunu yapalım.
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d. WordPress’in Kurulumu ve Parola Değişimi (Meşhur 5 dakikalık kurulum)
WordPress kurulum dosyamızı c:/xampp/htdocs/ klasörü içine atmıştık. Şimdi adres
satırına http://localhost/ yazarak kuruluma başlayalım.

Burada wp-config.php dosyasının oluşturuyoruz. “Konfigürasyon dosyası yarat”a
tıklamamız yeterli olacaktır.

wp-config.php oluşturulmadan önce gelen bilgi ekranı. “Devam edebiliriz”e tıklayalım.

DİKKAT

• Bazı sunucularda wp-config.php dosyası oluşturulmayabilir. Böyle bir durumda
wp-config.php dosyasını elle oluşturmamız gerekmektedir. wp-config.php
dosyasının elle oluşturulması için aşağıdaki adımları takip ediniz.

WordPress klasörünün içinde bulunan wp-configsample.php dosyasını Notepad++ gibi gelişmiş bir
metin düzenleyici ile açarak gerekli düzenlemeleri
yandaki gibi yapmalıyız.
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phpMyAdmin’den oluşturduğumuz veritabanı bilgilerini ve kurulum sonrası
oluşturduğumuz parolamızı buraya giriyoruz. Sadece bir defa WordPress kurulumu
yapacaksanız Tablo Ön Eki kısmı aynen kalabilir. Eğer bilgilerimizi girdiysek “Gönder”
diyerek devam edelim.

Başarılı bir şekilde wp-config.php dosyasını oluşturduk. Artık kuruluma geçebiliriz.
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Bizden istenen bilgileri yazarak ve kontrol ederek “WordPress’i Kur”a tıklıyoruz.

WordPress kurulum işlemini tamamlamış ve yönetim
paneline giriş ekranına gelmiş bulunmaktayız.
Yönetim paneli giriş sayfasına aşağıdaki adresten
ulaşabilirsiniz.
http://localhost/wp-login.php
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Yönetim panelimize giriş yapmış bulunmaktayız. Sol taraftaki menüyü kullanarak
işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Sitemizde yazı yazma, profil değiştirme, bağlantıları
düzenleme vs. gibi işlemlerimizin tamamını yönetim panelinden gerçekleştireceğiz.
WordPress3.0’dan önceki sürümlerde kurulum aşamasında rastgele parola ürettiğinden
dolayı, kurulum sonrası Profil sayfanızı ziyaret ederek parola değiştirmeniz gerekiyordu.
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“Siteyi ziyaret et” sekmesini tıklayarak sitemizi ziyaret edelim.

Yukarıda görmüş olduğunuz sitemizin arayüzü, WordPress 3.0 paketinde standart olarak
gelen Twenty Ten (2010) temasını altyapı olarak kullanabilir veya istekleriniz
doğrultusunda bir tema bularak sitenize yükleyebilirsiniz.
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a. Yönetim Paneli
WordPress yönetim paneli sitemize yazı yazmak, sitemiz ile alakalı ayarları yapmak,
bağlantıları kontrol etmek, sitemizin görünümünü değiştirmek gibi birçok işlemin
yapıldığı paneldir. Kısaca panelimize bir göz atalım ve fonksiyonlarını öğrenelim.
1-YAZILAR
Yazılar sekmesi isminden de anlaşılacağı gibi sitemize yazıların eklenmesini ve eklenen
yazıların düzenlenmesini sağlar. Ayrıca kategori ve etiket yönetimini buradan
yapabilirsiniz.
Kategori ve Etiket: Sitemize yazacağımız yazıları belirli bir düzene koymak, ana başlıkları,
vurgulanan noktaları ve konusunu belirlemek için kullanabileceğimiz sekmelerdir.
Kategoriler ile yazılarımızı belirli bir konu çerçevesine alabilir ve etiketler sayesinde
konularımızda bahsettiğimiz noktaları vurgulayabiliriz. Şimdi sitemize örnek bir yazı
yazalım. Yazılar sekmesine tıklayarak yeni bir yazı ekleyelim. Yazdığımız yazının metni
örneğin,
“WordPress GPL lisansına sahip açık kaynaklı, ücretsiz dağıtılan, PHP ve MySQL üzerine
kurulan kişisel yayınlama platformudur. WordPress, Michel V tarafından geliştirilmiş olan
B2/Cafelog’un resmi devamı niteliğindedir. Bu çalışma WordPress geliştiricileri tarafından
devam ettirilmektedir.” olsun. Yazımız ile alakalı bir konu seçelim ve bu bizim kategorimiz
olsun. Yazımızın konusu WordPress sitemize WordPress adında bir kategori ekleyelim.
Konumuzda bahsettiğimiz noktalar da
etiketlerimiz olsun. Bu yazımızın
etiketleri “WordPress, GPL, Php ve
MYSQL, Blog” olsun. Bu kelimeleri de
aralarına virgül koyarak etiketler
bölümüne ekleyelim. Yazımız aşağıdaki
gibi olacaktır. Yayımla sekmesine
tıklayarak yazınızı yayımlayabilirsiniz.
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2-ORTAM
Yeni bir yazı eklerken Yükle/Ekle panelini kullanarak sitenize görsel öğeler vs. çeşitli
dosyalar ekleyebilir ve yazılarınızın görünümlerini değiştirebilirsiniz. Medya sekmesi ile
sitenize yeni görsel öğeler ekleyebilir veya eklediğiniz görsel öğeleri düzenleyebilirsiniz.
3- BAĞLANTILAR
İlginizi çeken sitelere veya yazılara bağlantılar bölümünden link verebilir, sitenize uğrayan
ziyaretçilere o bağlantıya gitmeleri için tavsiyede bulunabilirsiniz. Aynı zamanda var olan
bağlantılarınızı buradan düzenleyebilirsiniz.
4- SAYFALAR
Sitenize yazı ekler gibi sayfada ekleyebilirsiniz. Web sitelerinde genelde “Ana Sayfa,
Hakkımızda, İletişim vs.” gibi sayfalar bulunmaktadır. Siz de sitenize bu tür sayfalar
ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
5- YORUMLAR
Sitenize yazmış olduğunuz yazılar, okuyucularınız tarafından yorumlandığı zaman,
yorumları onaylayacağınız gerekirse kontrol edip düzenleyeceğiniz sekmedir.
6- GÖRÜNÜM
Sitenizin görsel yapısını değiştirebileceğiniz, tema yükleyip düzenleyebileceğiniz ve
sitenizdeki menü bileşenlerini ayarlayabileceğiniz sekmedir. Görünüm ve Temalar konusu
üzerinde ileriki sayfalarda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
7- EKLENTİLER
Sitenizin teknik altyapısını kontrol eden ve işlevselliği ile sitenize zenginlik katan
eklentileri yükleyip düzenleyebileceğiniz ve etkinleştirme işlemlerini yapabileceğiniz
sekmedir. Eklentiler konusu üzerinde ileriki sayfalarda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
8- KULLANICILAR
Sitenize üye olan ziyaretçileri profillerini ve kendi profil bilgilerinizi düzenleyebileceğiniz,
yetki sistemi ile sitenize yönetici, editör vs. ekleyebileceğiniz sekmedir.
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9- ARAÇLAR
Sitenizle alakalı çeşitli yardımcı uygulamaların bulunduğu sekmedir. Başka bir blog
sisteminden WordPress’e yazılarınızı aktarmanızı (WordPress3.0 için eklenti yardımıyla)
veya var olan yazılarınızı yedeklemenizi sağlayan sekmedir. Araçlar bölümünden
WordPress sürüm güncelleme işlemini de yapabilirsiniz. Şimdi araçlar bölümünde
bulunan iki yardımcı uygulamadan biraz bahsedelim.
PressThis: PressThis kullanarak herhangi bir web sitesinden yazı, görsel ya da video
alabilir, aldığınız yazıları düzenledikten sonra sitenizde yayınlayabilir veya bir yazıda
kullanabilirsiniz.
Kategori ve Etiket Dönüştürücü: Kategorileri etiketlere ya da etiketleri kategorilere
dönüştürmenizi sağlar.
Turbo özelliği WordPress3.0 paketinden çıkarılmıştır.

10- AYARLAR
Ayarlar menüsünden sitemiz için birçok ayarı yapabiliriz.
Genel Ayarlar: Bu bölümde sitemizin genel başlığını ve sloganını düzenleyebilir, zaman
ve tarih ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Yazma: Sitenize yazmış olduğunuz yazılar ile ilgili aylarları yapabilirsiniz.
Okuma: Sitenizde bir sayfada kaç adet yazı gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca RSS
ayarlarınızı düzenleyebilir, sitenizin takipçilerine kolaylık sağlayabilirsiniz.
Tartışma: Sitenizde yayımladığınız yazılara yapılan yorumlar ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.
Ortam: Bu bölümde sitenizde bulunan görsel öğelerin ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Gizlilik: Sitenizin arama motorlarında yer alma ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Kalıcı Bağlantılar: Bu ayar kurulumdan sonra yapılması gereken en önemli ayarlardan
birisidir. Kalıcı bağlantı ayarları WordPress tarafından desteklenmekte ve tavsiye
edilmektedir.
Kurulumdan sonra yazdığımız yazılar şu şekilde oluyor:
http:/localhost/?p=150
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Kalıcı bağlantıları düzenlediğimizde sitemizdeki yazılar şu şekilde olabilir.
http://localhost/yazi-ismi.html vs. şeklinde olabilmektedir.
Bu şekilde olan bağlantılar hem arama motorları tarafından hem de okuyucularınız
tarafından daha anlaşılır hale geliyor. Bu sayede arama motorları sitenizi daha kolay
indeksleyerek sitenizin daha çok trafik almasını sağlıyor. Google yapılan aramalar için
sonuç sayfasını oluştururken, aranan kelimeleri içinde barındıran sitelere öncelik tanıyarak
daha üst sıralara yerleştiriyor.
Kalıcı bağlantılarımızı değiştirmek için “Kalıcı Bağlantılar” bölümünde verilen örneklerden
birisini seçebilir veya seçtiğimiz bağlantı tipinde değişiklik yapabiliriz.
Arama motorları daha çok sade ve kısa kalıcı bağlantıları ön plana çıkarıyor. Çünkü bu
şekildeki bağlantılar arama motoru dostu olarak nitelendiriliyor. Google da aynı şekilde
sade bağlantıları daha çok sevmekte ve ön plana çıkarmaktadır. Google mühendislerinden
MattCutts’ın da tavsiyeleri bu yöndedir. Yani,
/yıl/ay/yazi-ismi/ yerine,
/yazi-ismi/ gibi bir kalıcı bağlantının olması daha mantıklıdır. Bu şekilde yapı oluşturmak
için “Özel Yapı” bölümüne /%postname%/ yazabiliriz.
Gerekli ayarları yapıp, kalıcı bağlantıları kaydettikten sonra WordPress otomatik olarak
.htaccess dosyasını güncelleyecektir. Fakat dosya yazma izni (Permission) verilmemiş ise
bu düzenlemeyi elle yapmanız gerekmektedir.
WordPress güncelleme işlemini yapamadığı zaman sayfanın alt kısmında bize bir kod
verir. Bu durumda kodu kopyalarak WordPress kurulum dizininde bulunan .htaccess
dosyasını bilgisayarınıza indirerek veya bir FTP programı (FreeZilla vs.) ile
düzenleyebilirsiniz.
Örnek “.htaccess” dosyası
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
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Eğer sunucunuzda .htaccess dosyası yoksa siz de oluşturabilirsiniz. Notepad++ gibi bir
metin düzenleyicisini açarak kodları yapıştırdıktan sonra “.htaccess” olarak kaydedebiliriz.
Sunucumuz .htaccess dosyasının oluşturulmasına veya düzenlenmesine izin vermiyorsa
gene arama motoru dostu kalıcı bağlantılar oluşturabiliriz. Bu durumda ise .htaccess’i
devre dışı bırakmamız gerekmektedir. Devre dışı bırakmak için kalıcı bağlantının başına
“index.php” ifadesini getirebiliriz. Bu durumda bağlantımız şu şekilde olur:
http://localhost/index.php/yazi-ismi.html
Çeşitli Ayarlar: Bu bölümde sitemize yüklediğimiz dosyaların nereye kaydedileceğini
ayarlayabiliriz. Standart yükleme yeri “wp-content/uploads/” klasörüdür. Burayı
değiştirerek “wp-content/resimler/” haline getirebilirsiniz.

b. Kurulum Sonrası Ayarlar
WordPress kurulumunu yaptıktan sonra ilk olarak aşağıdaki ayarlamalara yer vermemiz,
ihtiyaçlarımız doğrultusunda ayarlamaları yapmamız sitemizi daha verimli kullanmamızı
sağlar. Bu bölümde kurulumdan sonra yapılması gereken ilk düzenlemeleri bulabilirsiniz.
Ayrıca kendi ihtiyaçlarınıza göre de ek ayarlamalar da yapabilirsiniz.
1- Ayarlar sekmesinde sitemiz ile alakalı genel ayarları, okuma ve yazma vs.
ayarlamaları yapabilirsiniz..
2- Kalıcı Bağlantıları değiştirmeliyiz ve .htaccess dosyasını güncelleyebilirsiniz.
3- Site kurulumundan sonra oluşan standart bağlantıları(link vs.) düzenleyebilirsiniz.
4- Eğer ihtiyacınız varsa, lazım olan eklentileri kurabilirsiniz.
5- Kendi zevklerinize uygun tema seçimini yaparak sitenize yükleyebilirsiniz.
6- Eğer belirli konular çerçevesinde çalışacaksanız kategori-etiket ayarlamalarını
yapabilirsiniz.
7- Sitenize yükleyeceğiniz görsel öğelerin ve dosyaların nereye yükleneceğini
seçebilirsiniz.
Site kurulumu sonrası yapılacak ayarlamalar bunlarla sınırlı değildir. İstediğiniz esnekliğe
kavuşturana kadar sitenizi kendi istekleriniz doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.
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c. Eski Sürümlerden Son Sürüme Yükseltme
WordPress’in sürekli güncellenen ve geliştirilen bir platform olduğunu kitabımızın
başında söylemiştik. WordPress her ne kadar güvenilir bir sistem olsa da güvenlik açıkları
ortaya çıkabiliyor. Açıkların kapatılması ve yeni özelliklerin eklenmesi sonucu da yeni
sürümü yayınlanıyor. Sitemizin güvenliği açısından yeni sürüm çıktığında vakit
kaybetmeden güncellememiz gerekiyor. WordPress’in yeni sürümü çıktığı zaman,
yönetim panelimiz bize uyarı vermektedir. Yeni sürümün İngilizcesi çıktıktan kısa bir süre
sonra da Türkçe versiyonu yayınlanmaktadır.
WordPress’in sürümünü yükseltmek zor bir iş olmamakla beraber, dikkat etmeniz
gerekmektedir. Aşağıda yazan maddeleri uyguladığımız zaman sorunsuz bir yükseltme
işlemi yapabiliriz. Yükseltme işlemine başlamadan önce, her an her şey olabilir diyerek
yedeklerinizi almayı unutmayın.
1234-

Sitemizin veritabanını yedekleyin.
Tüm WordPress dosyalarının ve .htaccess dosyasının yedeğini alın.
Aldığınız yedeklerinizin çalıştırılabilirliğini kontrol edin.
Tüm eklentilerinizi yönetim panelinizden pasif hale getirin.

NOT

UYARI

• Eğer sunucunuzda(hostunuzda) yeterli boş alan varsa Backup menüsünden sitenizin
yedeğini alabilirsiniz veya host firmanıza aldırabilirsiniz.

• Eğer bu işlemleri tamamlamadıysanız, yükseltme işlemine başlamamanız tavsiye olunur.

19

Yükseltme Adımları
Yukarıda bahsettiğimiz işlemlerini tamamladıysanız, yükseltme işlemine başlayabilirsiniz.
1- İlk iş olarak WordPress’in Türkçe son sürümünü buradan indiriniz. Eğer İngilizce
kullanacaksanız buradan indirebilirsiniz.
2- İndirdiğiniz kurulum dosyalarının tamamını FTP programı aracılığı ile sunucunuza
gönderin ve dosya değişimini onaylayın. Bu durumda eski dosyalar yenileri ile
değişecektir.
3- WordPress’in son sürüm dosyalarını sunucunuza yüklediyseniz,
http://www.siteadresi.com/wp-admin/upgrade.php adresine giderek yükseltmeye
başlayabilirsiniz. Yükseltme işlemi blogunuzda yer alan içeriğin sayısına göre vakit
alabilir. Biraz sabrederek işlemin tamamlanmasını bekleyin.
4- Sitenizde kullandığınız eklentilerin, yeni sürüme uyumlu olup olmadığını kontrol
edin varsa yeni sürümlerini yükleyin.
5- Eklentilerinizi yeniden etkinleştirin ve sitenizi kontrol edin. Siteniz artık son sürüm
WordPress yapısına kavuşmuş olacaktır.

NOT

• Sürüm yükseltme işlemini bilgisayarınızda yapacaksanız yeni sürümün dosyalarını
kopyalayıp, http://localhost/wp-admin/upgrade.php sayfasına gitmeniz gerekecektir.

2.8 Sürümü Sonrasından Son Sürüme Yükseltme
WordPress’in2.8 sürümünü veya daha sonra çıkan sürümlerini kullanıyorsanız, sürüm
yükseltme işlemi çok basit bir hal alacaktır. Tek tıklama ile sürümünüzü yükseltebilirsiniz.
Yükseltme işlemi öncesinde bir önceki konuda bahsettiğimiz gibi yedek almanızı tavsiye
ederim. Şimdi WordPress’imizi yükseltelim.
Yönetim Panelinden Başlangıç>Güncellemeler sekmesine tıklayalım. Eğer yeni bir sürüm
varsa bizi uyaracaktır. Yeni bir sürümün bulunması halinde sitemizin FTP bilgilerini girerek
yükseltme işlemini yapabiliriz. Örnek FTP bilgileri verecek olursak;

“

Sunucu Adresi : ftp.wordpress-tr.com
Kullanıcı Adı : wordpress
Parola

: 123456

Tek tıklama ile WordPress sürüm yükseltme işlemini tamamlamış bulunmaktayız.
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NOT

• Sürüm yükseltme aşamasında her hosting hesabında FTP bilgisi sorulmayabilir. FTP kullanıcı
ve parola bilgisi isteği genellikle Windows sunucularda karşılaşılan bir durumdur.

d. WordPress’i Türkçeleştirmek
WordPress’i yönetim paneli ve site arayüzü olarak Türkçe kullanmak istiyorsanız,
WordPress Türkiye tarafından hazırlanan son sürüm WordPress Türkçe paketini
kullanabilirsiniz. Fakat İngilizce kurulum yaptınız ve Türkçeleştirmek istiyorsanız aşağıdaki
adımları takip edebilirsiniz.
1- WordPress Türkçe dil paketini buradan indiriniz.
2- İndirdiğiniz Türkçe dil paketi içerisinde yer alan,wpincludes/languages/klasöründeki tr_TR.mo dosyasını, İngilizce paket içerisinde yer
alan wp-includes/languages/ dizinine kopyalayın.
3- Ana dizindeki wp-config.php dosyasını Notepad++ gibi bir metin editörüyle açarak,
aşağıdaki kısmı değiştirin ve sunucunuza gönderin.
Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman yönetim
paneli Türkçe olmaktadır.Sitenin Türkçe
olması için Türkçe tema kullanmanız ya da
temayı Türkçeleştirmeniz gerekmektedir.

e. Diğer Sistemlerden WordPress’e Geçiş
Önceden Blogger, Textpattern gibi blog hizmeti sunan sitelerde yazılarınızı yazdıysanız
WordPress’e geçiş yapmanız ve yazılarınızı aktarmanız çok kolay. WordPress birçok
sistemdeki yazıları içeri aktarma desteğine sahiptir. İçeri aktarma işlemini Araçlar
sekmesinden yapabilirsiniz. (WordPress3.0’da bu özellik eklenti yardımıyla çalışmaktadır)
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Aktarım dosyasındaki yazılar için yeni bir kullanıcı oluşturabiliriz veya varolan
kullanıcılardan birisini seçebiliriz.Aynı zamanda aktarım dosyasındaki yazılara ait görselleri
ve dosya eklerini de içeri aktarabiliriz.
Onaylayarak aktarım işlemimize devam edelim.
Yanda görmüş olduğumuz gibi içeri aktarma işlemini başarı
ile tamamlamış bulunmaktayız.
Aktarım dosyasındaki yazılar artık sitemizde bulunmaktadır.
İsterseniz Araçlar sekmesinden Dışarı Aktar’ı seçerek
sitenizdeki yazılarınızı yedekleyebilir veya taşıyabilirsiniz.

Diğer sistemlerden WordPress’e geçiş gerçekten çok kolay olmakla beraber, WordPress
kullanıcısının diğer sistemlere geçeceğini sanmıyorum. 
f. Çoklu Blog Oluşturmak

BİLGİ

• Daha önce WordPress MU (Multi User) paketinde ayrı sunulan bu özellik, 3.0
sürümünden itibaren WordPress sürümlerinde de yer almaktadır.

Başlamadan önce sitenizin yedeğini almanız iyi olur. Eğer böyle bir imkanınız yoksa bile
wp-config.phpve .htaccess dosyanızın yedeğini mutlaka alın.
Çoklu kullanıcılı blog oluşturmak için ilk olarak WordPress bloğunuzun alt klasörde kurulu
olmaması gerekmekte. Eğer alt klasöre kurulum yaptıysanız bu işlemi
gerçekleştiremezsiniz.(*)
*Kullanıcılarınıza verecek olduğunuz bloglar alt klasörlerinizde yer alacak.
Örnek verecek olursak WordPress blogunuzuhttp://www.wordpress-tr.com/blog adresine
kurmamalısınız. Eğer daha önce ana dizine kurulum yaptırsanız ve site adresinizin başında
www eki varsa kaldırınız. Bu işlemi WordPress admin panelinizde Ayarlar >
Genelsekmesini kullanarak yapabilirsiniz.
İkinci gereken şart ise teknik altyapınız ile alakalı. Sunucunuzun(hosting) wildcard
desteğinin olması gerekiyor. Bu özellik genellikle tüm sunucularda yer almakla beraber,
bazı firmaların sunucularında yer almamaktadır.
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NOT

• Sunucunuzda wildcard desteği olmasa bile çoklu blog oluşturma özelliğini
kullanmanız mümkün. Bu durumda oluşturulacak blog hesapları
http://kullanici.site.com yerine http://site.com/kullanici şeklinde olmaktadır.

Yukarıdaki gereksinimleri tamamladıktan sonra wp-config.php dosyasını herhangi bir
metin editörü ile açarak aşağıda (Satır 82) yer alan;
/* Hepsi bu kadar. Mutlu Bloglamalar! */
İfadesinin altına aşağıdaki kodları ekliyoruz ve
kaydediyoruz.define('WP_ALLOW_MULTISITE',true);

WordPress Admin Paneli’ne giriş yaparak eğer aktif eklentilerimiz varsa devre dışı
bırakıyoruz. Bazı eklentilerin çoklu blog desteği olmadığından dolayı çakışma(hata)
sorunu oluşabilir. Yeni kurulum yapacak olanlar için herhangi bir sorun oluşmamaktadır.
Eklentileri devre dışı bıraktıktan sonra Araçlar> Ağ sekmesine tıklıyoruz. (*)
* Düzenleme işleminden önce panelde böyle bir sekme yer almamaktadır.

Bizden istenen bilgileri girerek Kur’a tıklıyoruz. Karşımıza gelecek ekranda(aşağıda) var
olan açıklamaları dikkate alarak adımları tamamlıyoruz. (*)
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Biraz önce düzenlediğimiz wp-config.php dosyamızı tekrar açarak aşağıda yer alan
kodları, satırın (Yukarıda kullandığımız satır 82) üstüne yerleştirin ve WordPress kurulumu
yaptığınız dizinde yer alan wp-content klasörünün içerisine blogs.dir adında (yazma izni
olan) yeni bir klasör oluşturun.
define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', false );
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'localhost' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

NOT

• Yukarıdaki kod satırlarında yer alan 'SUBDOMAIN_INSTALL' değerini TRUE olarak
ayarlandığınızda, http://kullanici.site.com şeklinde alt alana blog kurabilirsiniz. Alt
alan adlarının blog hesaplarında kullanılabilmesi için sunucunuzun wildcart
desteğinin olması gerekiyor.

Diğer WordPress kurallarını değiştirmenize gerek yoktur. Yukarıda yer alan kodlar karşınıza
çıkan sayfada da yer almaktadır. Değişkenlik gösterebileceğinden dolayı sayfada yer alan
kodları kullanmanızı tavsiye ederim. Kaydetme işlemini tamamladıktan sonra panele
yeniden giriş yapıyoruz.
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WordPress paneli bizi Süper Yönetici olarak karşılıyor. Sol menüde üst kısımda yer alan
Süper Yönetici > Tercihlersekmesini ve diğer sekmeleri kullanarak isteklerinize göre
ayarlamalar yapabilirsiniz. Süper Yöneticiolduğunuzda,
- İstenmeyen kullanıcı adlarını engelleme
- Yüklenen dosyaların uzantılarını ayarlama
- Maksimum dosya boyutu ve depolama alanı ayarlama
- Yeni üye olan kullanıcılara gönderilen hoş geldiniz e-postasını ayarlama
- Oluşturulan yeni blogun ilk yazısını ve yorumunu ayarlama,
gibi yetkilere sahip olacaksınız.
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Eklentiler, sistemlerin daha fazla fonksiyona sahip olmasını ve kullanım kolaylığı sağlamak
için üretilirler. WordPress’te de bu durum aynen geçerlidir. Fakat WordPress’i farklı kılan
dünya çapında birçok kişi tarafından geliştirilen ve üretilen eklentilerinin olması denebilir.
WordPress’i kurduğumuzda çok sade bir sistem ile karşılaşırız. Eklentiler sayesine
WordPress’in sade sistemi çok çeşitli hizmetler sunan bir platform halini almaktadır.
Mesela blogumuza eklentiler sayesinde kolayca iletişim formu ekleyebilir, kullanıcılarımıza
anketler sunabiliriz.
a. Eklenti Kurulumu
WordPress’te eklenti kurulumu önceki sürümlerinde elle yapılmaktaydı. Fakat geliştiriciler
sayesinde eklenti kurulumunu WordPress yönetim panelinden de
gerçekleştirebilmekteyiz.
Elle Kurulum:Elle kurulum yaparken indirdiğimiz eklentiyi sıkıştırılmış halinden
çıkardıktan sonra/wp-content/plugins dizinine FTP aracılığı ile yükleriz ve sonra yönetim
panelinde bulunan eklentiler sekmesinden etkinleştirebiliriz. Eklentinin varsa özel
ayarlarını yapıp, verdiği kodlarımı yazılarımıza veya sayfalarımıza yerleştirebiliriz.
Örnek eklenti kurulumu: Sitemize İletişim Formu Ekleyelim
Sitemize yazılarımızı yayımladık ve belirli bir ziyaretçi kitlemiz var. Sitenizde reklam
vermek isteyen bir ziyaretçi size ulaşmak istiyor. Prestijli bir görünüm sağlayan iletişim
formu eklentisini kurarak bu hizmeti sunabilirsiniz. Eklentimizi indirelim ve kurulumuna
başlayalım.
1- Eklentimizi buradan indirelim.
2- WordPress panelimize giriş yaparak Eklentiler
sekmesinden “Yeni Ekle>Yükle” sekmesini açalım.
3- İndirdiğimiz eklentiyi seçerek “Şimdi Kur”a tıklayalım ve
eklentimizi kuralım.
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Eklentimiz kurulmuştur. “Eklentiyi etkinleştir”e tıklayarak aktif
hale getirelim. Şimdi eklentimizin özelliklerini ayarlayacağız.
Eklentilerin özellikleri genellikle Ayarlar veya Araçlar
sekmesinde bulunur.
Araçlar sekmesinde bulunan İletişim Formu 7 sekmesine
tıklayarak özelliklerimizi ayarlayalım.

Kodunu sayfamıza HTML görünümünde eklediğimizde
sayfamızda iletişim formu oluşacaktır
Şimdi ayarlamaları yapabiliriz. Altta bulunan posta
bölümündeki e-mail adresini değiştirerek forma yazılan
bilgilerin hangi mail adresine gideceğini düzenleyebilirsiniz.

Kalan kısımları değiştirmediğimiz zaman bir sorun oluşmayacak, normal bir iletişim formu
görünümü elde edebileceksiniz. Şimdi kodumuzu sayfamıza ekleyelim ve kontrol edelim.

Görmüş olduğunuz gibi eklentimiz çalışmaktadır. Test mesajı gönderebilirsiniz. Eklenti
eğer yerel sunucunuza kurulmuş ise çalışmayacaktır.
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b. Eklentileri İndirme
WordPress bloğumuz için ihtiyaç duyduğumuz eklentileri bulmak için birçok site
mevcuttur. Eklentileri hem eklenti geliştiricilerin sitelerinden hem de WordPress’in kendi
sitesinden, (buradan) bulabilirsiniz. Eklentilerin Türkçeleştirilmiş halini ise WordPress
Türkiye’den indirebilirsiniz.
Eklenti bulmak bunlarla sınırlı değil eklentilerinizi aynı zamanda arama motorları
sayesinde de bulabilirsiniz. WordPress ile ilgilenen bazı site sahipleri sitelerinde bu
eklentilere ve kullanılışlarına yer vermektedirler.
Öğrenirken soru sormak için kaçınmamanız ve aşırıya da kaçmamanız gerekir. Bir
WordPressbloğunda hoşunuza giden bir özellik gördünüz site sahibi ile iletişime geçerek
eklenti hakkında bilgi alabilirsiniz. Unutmayınız ki blog yazarları paylaşımcı kişilerdir,
yorumlarını ve yazılarını paylaştıkları gibi bilgilerini de paylaşırlar.

c. Eklentileri Türkçeleştirme
WordPress ile alakalı yüzlerce eklenti mevcut ve bu eklentilerin hepsini Türkçe’ye çevirip
paylaşmak gerçekten çok zor. Eklentinin çevirisini yapıyorsunuz ve tam o anda yeni
sürümü yayınlanıyor bu tabi ki de çeviren kişinin moralini bozacaktır. 
Kullanacağınız eklenti İngilizce ise ve Türkçe’ye çevrilmemiş ise, Türkçeleştirmeyi kendiniz
yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eklenti Türkçeleştirme işlemini eklentiyi bilgisayarınıza
indirip, Notepad++ gibi bir metin editörüyle yapabilirsiniz. Aynı zamanda Türkçeleştirme
işlemini WordPress yönetim panelinden Eklentiler>Editör sekmesinden de yapabilirsiniz.
Çevirisini gerçekleştirdiğiniz eklentileri internette paylaşmanız diğer kullanıcılara kolaylık
sağlamakla beraber sizi de prestij yönünden bir adım öne çıkaracaktır. Türkçe eklenti
sıkıntısını aşmak ve Türkçe eklenti kullanımını sağlamak için WordPress Türkiye ile
iletişime geçerek çevirdiğiniz eklentileri paylaşabilirsiniz.

NOT

• Yönetim Panelinden Çeviri Yapabilmek İçin Eklenti Dosyası CHMOD(Permiss.) 666
Ayarlanabilir
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d. En Çok Kullanılan WordPress Eklentileri
WordPress’e yeni özellikler katan ve ihtiyaçlarımızı gideren eklentileri biraya getirmeye ve
bir arşiv oluşturmaya çalıştım. En çok kullanılan eklentilere giriş yapmadan önce
WordPress ile beraber gelen Akismet eklentisidir. WordPress kurulumuyla birlikte gelen
Akismet eklentisi sitemiz için olmazsa olmaz bir eklentidir. Sitemizdeki yazılara yapılan
yorumların bir kısmı reklam içerikli istenmeyen (spam) yorumlardır. Akismet bu tür
yorumları algılar ve denetlememize gerek kalmadan İstenmeyen Yorumlar bölümüne
aktarır. Akismet'i kullanabilmek için önce yönetim panelinden Eklentiler menüsünden
etkinleştirmeliyiz sonra da WordPress.com hesabı alarak bize verilen API anahtarını girerek
Akismet'i aktif hale getirmeliyiz. Şimdi eklentilerimize göz atabiliriz. İşte en çok kullanılan
WordPress eklentileri:
1) Sayfa Sayaç Eklentisi (PageRead Counter)
Bu eklenti yazılarınızın günlük ve toplam olarak kaç defa okunduğunu veritabanında tutar
ve uygun bir şekilde ekrana yansıtır.
2) WordPress Database Backup (Veritabanı Yedekleme Eklentisi)
Adından da anlaşılacağı gibi Veritabanınızın yedeğini WordPress’in yönetim panelinden
almaya yarar.
3) WP-User Online ( Online Ziyaretçi Sayacı Eklentisi)
Toplam ziyaret, online üye sayısı vs. gösteren kullanışlı bir sayaç eklentisidir.
4) Email Notification Plugin (Maillist Eklentisi)
Bir mail listesi oluşturmanızı ve sitenize yeni gönderi yazdığınızda üyelerinizi mail ile
bilgilendirmenizi sağlar.
5) Contact Form (İletişim Formu Eklentisi)
İletişim için kullanılan bir eklentidir. Her WordPress’e lazım eklentilerden birisidir. 
6) Votio (Oylama Eklentisi)
Yazıların oylanmasını ve en çok oylanan yazıları göstermenizi sağlar.
7) Automatic SEO Links
Site içi SEO çalışmalarınıza ve yazılarınızın içerisinde yer alan kelimelere otomatik olarak
bağlantı özelliği kazandırmanızakolaylık sağlayan bir eklenti.
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8) Democracy (Anket Eklentisi)
Çok hoş ve kullanışlı bir anket eklentisidir. Kullanıcılarınız için anket oluşturacaksanız
şiddetle tavsiye edilir. 
9) Subscribe To Comments(Yazı Abone Eklentisi)
Üyelerin sitedeki herhangi bir yazıya abone olmalarını sağlar ve o yazıya yeni yorum
geldiğinde abone olan üyeyi yeni yorumla ilgili bilgilendirir.
10) Google Sitemaps
Google gibi arama motorları için WordPress blogunuzda site haritası oluşturmanızı sağlar.
11) Latest Comments ( Son Yorumlar Eklentisi)
Blogunuzda bulunan yazılara yapılan yorumlar hakkında bilgi almanızı sağlar
12) Statpress (Sayaç Eklentisi)
Sitenize günlük, aylık gelen ziyaretçi kaydını tutmanızı sağlar. Aynı zamanda arama
motoru terimleri, tarayıcı istatistiklerini tutar.
13) All in One SEO Pack (SEO Eklentisi)
Sitenizin arama motorlarında ön planda çıkmasını sağlayan kullanışlı ve faydalı bir eklenti.
14) Jetpack
Blogunuzda ihtiyaç duyduğunuz birçok işlevsel özelliği (link kısaltma, istatistik vs.) içinde
barındıran güzel bir eklenti. Şiddetle tavsiye edilir. 
15) Broken Link Checker
Yazılarınızda yer alan bağlantıları ve çalışmayan linkleri kolayca bulmanıza yarayan faydalı
bir eklenti.

Tüm Eklentileri http://www.wordpress.org/extend/plugins/ adresinden inceleyebilir ve
indirebilirsiniz.
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a. Tema Kurulumu
WordPress kurulumunu tamamladığımızda, karşımıza gelen ilk ekranın çok sade olacağını
söylemiştik. Karşılaştığımız arayüz WordPress’in varsayılan temasıdır. Sitemizin temasını
değiştirmek için Görünüm menüsünden istediğiniz temayı seçebilirsiniz.
WordPress temaları sadece bunlarla sınırlı değil. Dünya çapında WordPress için üretilen
binlerce tema bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ücretsiz dağıtılırken, bir kısmı da ücretli
olarak satılmaktadır. Bulduğunuz temaları WordPress’inize yüklemek için FTP aracılığı ile
wp-content/themes dizini altına göndermeniz ve paneldeki Görünüm menüsünden
etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.
Bulduğunuz bazı temalarda ek özellikler bulunabilir. Örneğin bir tema eklentileriyle
beraber çalışabilir. Bu durumda ise geçen bölümde anlattığımız gibi eklenti kurulumu
yapıp, eklentileri aktifleştirdikten sonra temamızı seçebiliriz.
WordPress’in yeni desteği ile artık yönetim panelinden de tema kurulumu yapabilir ve
internet üzerinde bulunan temalara ulaşabilirsiniz.

b. Temaları İndirme
Şüphesiz ki WordPress için üretilen binlerce temanın olması, kullanıcılarına çok cazip
gelmiş ve kullanıcılar tarafından çok sevilmesine neden olmuştur. WordPress için üretilen
temaların tamamına yakını internette ücretsiz dağıtılmaktadır. WordPress için üretilmiş
temalara buradan ulaşabilirsiniz. Çevirisi yapılmış olan Türkçe temalara da buradan
ulaşabilirsiniz.
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c. Tema Türkçeleştirme
İnternet üzerinde binlerce WordPress temasının mevcut olduğunu söylemiştik. Tabi bu
temaların hepsini Türkçe’ye çevirmek oldukça zor. Eğer kullanacağınız tema İngilizce ise
Türkçe’ye çevirmek zorunda kalabilirsiniz. Tema Türkçeleştirme işlemini temayı
bilgisayarınıza indirip Notepad++ gibi bir metin editörüyle yapabileceğiniz gibi WordPress
yönetim panelinden Görünüm>Editör sekmesinden yapabilirsiniz. Çeviri işlemini
yaparken UTF-8 karakter kodlamasını kullanmayı unutmayınız.

NOT

•Yönetim Panelinden Çeviri Yapabilmek İçin Tema Dosyası CHMOD(Permiss.) 666 Ayarlanabilir

WordPress Türkiye ekibi tema Türkçeleştirme için yayınlamış olduğu WordPress Tema
Türkçeleştirme Rehberi çevirilerinize yardımcı olabilecek, oldukça faydalı bir kaynaktır.
Çeviri işlemini daha iyi kavrayabilmek için birkaç tane çeviri işlemi yapılmış temaya
bakmanız sizleri bilgi sahibi edecektir.
Çeviri işlemini gerçekleştirdiğiniz temaları paylaşmanız, kullanıcılara kolaylık sağlayacaktır.
Çevirdiğiniz temaları WordPress Türkiye ekibi ile paylaşarak, yayınlayabilirsiniz.
d. Tema Düzenleme ve Tema Tasarımı
WordPress için tasarlanan temalar CSS/XHTML ve PHP tabanlıdır. CSS/XHTML ve PHP
bilginiz varsa, birkaç WordPress teması inceleyerek, yapısını kavradıktan sonra kendi
temanızı tasarlayabilirsiniz. Temanızı belirli bir altyapı kullanarak ya da sıfırdan başlayarak
tasarlayabilirsiniz.
WordPress’te temalar index.php (ana şablon), header.php (üst kısım), sidebar.php (yan
kısım), footer.php ve style.css(stil dosyası) gibi dosyalar halinde bulunur.Bu dosyaları
düzenleyerek yeni bir temaya sahip olabiliriz.
WordPress tema tasarımını öğrenmenin en iyi yolu WordPress Codex belgeleridir. Eğer
doküman arıyorsanız bu adresi kullanmanız sizin için faydalı olacaktır.
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a. Domain ve Hosting Hakkında Temel Bilgiler
Bir web sitesin internete açmak için ilk olarak bir web sitesi ismine (Domain) ihtiyacımız
vardır. Web site isimleri www ile başlar ve genelde com ile biter. Bu tanımlayıcı isim web
sitemizin URL adresi olmuş oluyor. Ziyaretçilerimiz bu adresi web tarayıcılarına
girdiklerinde web sitemize erişirler.
Bunun yanı sıra bir de Hosting’e(sunucu) ihtiyaç duyulur. Hosting, web sitemizin yüklü
olduğu alandır. Sunucular, günün 24 saati kesintisiz olarak internete açık olan paylaşımlı
bilgisayarlardır. Peki bu iki kavram nasıl bir bütün haline gelir ve web sitesini oluşturur.
Şimdi bunları inceleyelim.
Web siteleri internete açılırken ilk olarak web sitesi için bir domain alınır. Domainler,
domain satan şirketler tarafından e-satış sistemi ile satılmaktadır. Web sitesi için bir isim
alındıktan sonra bir de hosting alınması gerekmektedir. Hosting sağlayıcıları ile web
sitemizin dosyalarını internete açık bir bilgisayarda saklayabiliriz. Bu iki servis alındıktan
sonra ikisini birbiri ile ilişkilendirmemiz gerekmektedir. Bunu da şöyle yaparız.
Domain ve hosting alındıktan sonra yapmamız gereken ufak bir ayarlama vardır. Bu
ayarlamalara Name Server (sunucu adı) ayarlamaları denmektedir. Domain aldığımız
kuruluş bizden Name Server bilgilerini istemektedir. Bu bilgiler iki tanedir:
Örnek olarak: ns1.wordpress-tr.com - ns2.wordpress-tr.com
Örnekte görüldüğü gibi NS kavramları iki tane oluyor. Birinci olanı asıl sunucu adresi,
diğeri ise yedek sunucu adresidir. Biri devre dışı kaldığında diğeri devreye girer. Bu NS
bilgilerini ise hosting aldığınız şirket size bildirecektir. Siz bu bilgileri elde ettikten sonra
Domain aldığınız firmada açtığınız kullanıcı hesabında görülen web site ayarlamalarını
düzenlemelisiniz.
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Eğer domain ve hostingi aynı firmadan alırsanız otomatik olarak (firma tarafından) NS
ayarlamaları yapılmaktadır. Sizlere anlattığım NS olayı zor gelmesin zira çok basit ve kısa
sürede yapılan bir işlemdir.
Eğer satın alacağınız hotsunuza WordPress kuracaksanız Linux Kurulu ve Apache destekli
bir sunucu seçmeniz daha iyi bir performans alabilmenizi sağlayacaktır.
b. cPanel Kullanımı ve Veritabanı Oluşturma
Satın aldığımız hosting hesabı cPanel olduğu için
http://www.sitemiz.com:2082 yazarak veya bize verilen ip
adresini kullanarak girebiliriz. Örn: http://12.34.56.78:2082
gibi
Şimdi panelimizin giriş sayfasına gelelim.
www.sitemiz.com:2082 adresine girince direk yönlenir ve
kullanıcı adı-parola ister.
Kullanıcı adımızı ve parolamızı yazdıktan sonra Login
butonuna basarak sisteme girişimizi yapıyoruz. Panelimize
giriş yaptığımıza göre şimdi veritabanımızı oluşturalım.

Databases menüsünden MySQL Databases sekmesini
tıklayalım. (1.Sekme)

Bu bölüme bir veritabanı adı yazalım ve
CreateDatabase’e tıklayalım.
Veritabanımız oluşturuldu. Şimdi veritabanımız için bir
kullanıcı oluşturalım ve bunları ilişkilendirelim.
Şimdi bir kullanıcı adı ve parola oluşturalım.
Oluşturduğumuz parolayı unutmayın. İleride lazım
olacak. MySQL kullanıcısı eklendi.

Şimdi veritabanı ve kullanıcıyı ilişkilendirelim.
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Veritabanı, kullanıcı ile ilişkilendirilmiş oldu.

Şimdi WordPress kurulumunu yapmak için dosyalarımızı sunucumuza FTP aracılığı ile
göndereceğiz.

NOT

•FTP Dosya Aktarım İşlemi İçin FreeZilla Programını Kullanabilirsiniz.

c. FTP Aracılığıyla Dosyaların Sunucuya Yüklenmesi
FreeZilla programını normal bir program kuruyormuş gibi kurduktan sonra programımızı
çalıştıralım ve bilgilerimizi girdikten sonra yükleyelim.
Ftp adresini yazdıktan sonra kullanıcı adımızı ve şifremizi
yazarak “Next” butonlarına tıklayarak ilerleyelim ve siteyle
bağlantımızı kuralım.
User: Kullanıcı Adı , Pass: Parolamız

Şeklinde bilgilerimizi yazarak giriş yapabiliriz.
WordPress kurulum dosyamızı. zip dosyasından çıkararak
public_html klasörüne göndererek kurulumu yapabilirsiniz.

Böylece sitemizi kurmuş ve internet âlemine ilk adımımızı atmış bulunduk. Kalanı sizin
araştırmalarınız sonucu kavradıklarınız ve öğrendiklerinizdir. 
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a. Son Söz
Başka bir WordPress Türkiye ürünü olan WordPress Rehberi Sürüm 3.0 ile beraber olduk.
Amacımız WordPress severlerin WordPress’i daha iyi kavramaları ve yeni başlayan
arkadaşlarımıza faydalı olmaktır.
Birkaç noktaya değinerek WordPress Rehberi’nin bu sürümüne de son vermek istiyorum.
WordPress’i kullanmamız için Türkçeleştiren WordPress Türkiye ekibimize yardımcı olmak
amacıyla, eğer imkânınız varsa kullandığınız eklentileri veya temaları Türkçeye çevirdikten
sonra iletişime geçerek WordPress Türkiye sitesinde yayımlatabilirsiniz. Türkçe doküman
ve kaynakların gelişmesine siz de yardımcı olabilirsiniz.

“Bilgi Paylaşıldıkça Güzeldir”
b. Kaynaklar
WordPress.Org
Codex.WordPress.Org
WordPress Türkiye
WordPress Türkiye Belgeler

Bu da bitti!
WordPress Rehberi Sürüm 4.0’da görüşmek üzere…
Rehber hakkındaki görüşlerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

iletisim@wordpress-tr.com
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