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Blog Yazarlığı Rehberi'nin tüm hakları Fatih Ekrem BAHADIR'a aittir.

ÖNSÖZ
Blog yazarları arasında farkındalık yaratmak ve bir nebze de olsa eski-yeni
bütün blog yazarlarına faydalı olmak için özverili bir çalışma yürüterek Blog
Yazarlığı Rehberi'ni sizlere sunuyorum.
Blog yazarlığı hakkında daha detaylı bilgi paylaşımı yapmak, yeni başlayan
kullanıcılar için daha güncel bir kaynak üretmek istedim. Paylaşma duygusunun
verdiği heyecanla hazırlamış olduğum Blog Yazarlığı Rehberi sizlerle…
Rehberi beğeneceğinizi ve bu çalışmanın blog yazarları için faydalı olacağını
umuyorum. Keyifli okumalar ve iyi bloglamalar!
Rehber içerisinde yer alan mavi renk ile verilmiş olan kısımlar linkler
içermektedir. Bunlar, yapacağınız işlemlerde sizlere kolaylık sağlayacak ipuçları
niteliğindedir.

Rehberin hazırlanmasında yazdıkları özgün,
görsel ve güncel kişisel bloglarıyla ilham
verdikleri için Erhan YAKUT, Ahmet
ORHAN, Hasan BAŞUSTA, Canip
ZİLAN,Umut BENZER, S. Sefa PAKSU,
H. Hamdi YAMAN, Beyazıt KÖLEMEN,
Ali ARSLAN ve Aycan DOĞANLAR'a;
içeriğin düzenlenmesinde ve
tashihinde önerilerde bulunan, daha
faydalı bir rehber haline gelmesini
sağlayan Muhammed KESKİNOĞLU'na
teşekkürlerimi sunarım.

Blog Yazarlığı Rehberi'nin tüm hakları Fatih Ekrem BAHADIR'a aittir.

Blog Nedir?
Blog, insanların kendi istekleri doğrultusunda, istedikleri konuların üzerinde
durduğu günlüğe benzeyen web sitelerine denir. İngilizcede "web" ve "blog"
kelimelerinden oluşan weblog kelimesinin kısaltılmış adıdır. Türkçe'de 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 bütünlüğüdür. Çoğunlukla her yazının üst kısmında yazar, yazılış
tarihi, yazı kategorisi ve yorumlar, 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 gidip blog tarihine baktığımızda, önceden bloglar elle
yazılıp güncellenirken, günümüzdeyse blog tutmak için özel yazılmış sistemler
kullanılmaktadır. Bloglarda en çok kullanılan alt yapı WordPress ve Blogger alt
yapılarıdır.
Blogların içerikleri normal web sitelerinin içeriklerinden farklılık gösterdiği için,
bloglar için kurulmuş özel arama motorları bulunmaktadır.

Günümüzde Blog Yazarlığı
Son yıllarda bloglar ve blog yazarlığı moda haline geldi. Artık neredeyse hemen
herkesin bir bloğu var. Bu da internetin her geçen gün çöp olmasına neden oluyor.
Çünkü içerik girilmeyen ve güncellenmeyen bloglar, blog âlemine her gün bir çöp blog
daha kazandırıyor.
Bunun yanı sıra 15-16 yaşında çocukların bile blog açtıklarına ve kendilerince bir
şeyler yapmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. Her köşesi kodlarla veya reklamlarla
dolu blogları gözümüze sokmaktan geri durmuyorlar.
Türkçe kullanımının ve okuyucuya saygının hiçe sayıldığı blogların gün geçtikçe
arttığını üzülerek görüyoruz. Maalesef son zamanlarda okuma alışkanlığı olmayan
"ergen diliyle" yazılarını kaleme alan, dini istismar eden ve ideolojik kaygılarla blog
yazan insanlar türedi.

Blog Nedir?
Blog, genellikle güncelden eskiye doğru
sıralanmış yazı ve yorumların
yayınlandığı, web tabanlı bir yayını belirtir.
Çoğunlukla her gönderinin sonunda
yazarın adı ve gönderi zamanı belirtilir.
Yayıncının seçimine göre okuyucular
yazılara yorum yapılabilir. Yorumlar, blog
kültürünün çok önemli bir dinamiğidir; bu
sayede yazar ve okuyucular arasında
iletişim sağlanır. Bunun dışında, geri
izleme (trackback) mekanizmasıyla,
belirli bir yazı hakkında yazılan diğer
yazıların belirlenebilmesi de
mümkündür.

Blog Yazarlığı Rehberi
Böyle bir blog yazısı yazmayı daha önce düşünmüştüm ama "Nasılsa bu konuda
birçok yazı var!" diye vazgeçmiştim. Zaman zaman yaptığım blog ziyaretlerinde
gözüme çarpanları not edince işte böyle bir yazı dizisi ortaya çıktı. Daha sonra yazı dizisi
kocaman bir rehbere dönüştü.
250 blog dolaşıp yerli yabancı 50 siteden blog yazarlığı ile ilgili bilgi edinip 45 sayfa
okuduktan sonra 20 civarı kaynakla karşınızdayım. 2006'dan beri düzenli olarak blog
yazan biri olarak böyle bir yazı dizisinin eski-yeni bütün blogdaşlara faydalı olacağını
düşünüyorum.

Yazı dizisi diyorum çünkü yazım "Blog Yazarlığı Rehberi" ana başlığı altında




Blog Yazmadan Önce Yapılması Gerekenler
Blog Yazarken Yapılması Gerekenler
Blog Yazdıktan Sonra Yapılması Gerekenler

Olarak her biri 15 maddeden oluşan toplamda 45 maddede blog yazarlığı rehberini
yazacağım. Sabırla okuduğunuz ve vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.

Blog Yazarlığı Rehberi
A. Blog Yazmadan Önce Yapılması Gerekenler
Bir blog açmadan ve yazı yazmaya başlamadan önce yapmanız gereken bazı şeyler
var. "Benim de bir bloğum var!" başka bir deyişle "Hello World!" demeden önce bazı
hazırlıklar yapmak zorundayız. Bunları sizlere 15 başlık altında topladım. Şimdi sırayla
irdeleyelim.

Blog Yazmak için Bir Amacınız Olsun!
Bir blog açmadan ve yazı yazmaya başlamadan önce yapmanız
gereken bazı şeyler var. "Benim de bir bloğum var!" başka bir
deyişle "Hello World!" demeden önce bazı hazırlıklar yapmak
zorundayız. Bunları sizlere 15 başlık altında topladım. Şimdi sırayla
irdeleyelim.

Alan Adı ve Hosting Seçimi
Artık kararlısınız ve blog yazacaksınız. Hadi o zaman kendinize,
bloğunuza ve amacınıza uygun bir alan adı alın ve bir hosting edinin.
Alan adınızın ve uzantısının jenerik olmasına ve sizi ifade etmesine
dikkat edin. Ücretsiz blog servisi veren blogcu, blogger gibi
hizmetlerden yararlanmayın. Çünkü yasaklandığında veya hizmet
v e r i l m e d i ğ i n d e ço k s e v d i ğ i n i z b lo ğ u n u z u b i r d a h a
bulamayabilirsiniz. WordPress veya Joomla alt yapısını hosting
şirketinize ücretsiz kurdurabilirsiniz

Görsel ve Güncel Bir Tema Seçin...
Yabancı bloglarda genellikle görselliğe fazla önem
vermiyorlar tıpkı giyimlerine pek dikkat etmedikleri
gibi ama içerikleri gayet doyurucu oluyor.
Biz Türkler ise özellikle görsellik odaklıyız. Ama siz
hem görsel hem de işlevsel olan güncel bir tema
seçin.
Çünkü temanız tıpkı imajınız gibidir. Daha görsel bir
tema ile ziyaretçilerinizi cezbetmeniz daha kolay
olur. Bloğunuzda güncel temalar kullanmaya dikkat
edin.
Bu konuda ücretli veya ücretsiz tema hizmeti veren
sitelerden yararlanabilirsiniz. Google'da "Ücretsiz
WordPress Temaları" veya "Premium WordPress
Temaları"diye arattırabilirsiniz. Benim sevdiğim
temalardan birkaçına göz atabilirsiniz: YakutER,
AOrhan, UBenzer, SPaksu, CZBlog ve Anarschi.

Logo, Favicon ve Banner Tasarımı
Bloğunuzu ve içeriğini en iyi şekilde ifade edecek bir logo, favicon ve ileride reklam
vermek için kullanabileceğiniz banner'larınızı mutlaka hazırlatın.
Banner'larınız 125x125 piksel boyutunda reklam kutusu şeklinde olabileceği gibi
daha çok tercih edilen 468x60 piksel boyutunda da olabilir.
Banner'larınız bloğunuzu en iyi anlatan anahtar kelime görevi görür. Bu
sayede bloğunuza ziyaretçi çekmeniz daha kolay olur. İleriki zamanlarda
daha değişik boyutlarda banner tasarlatmanız da mümkündür. Eğer
kendiniz bu konuda bilgi sahibi değilseniz blog konusunda "uzman olan"
arkadaşlarınızdan yardım alabilir veya ücretli olarak yaptırabilirsiniz.
Logonuz, temanızla uyumlu olmalı ve bloğunuza görsellik katmalıdır. Göze hoş
gelen bir logo bile ziyaretçilerinizi bloğunuzda tutmanıza yardım eder.

Hakkında ve İletişim Sayfalarınız Güncel Olsun
Bir bloğa ilk girdiğimde genelde beni oraya çeken blog
yazısına göz attıktan sonra ilk yaptığım iş "Hakkımda,
Hakkımızda" kısmına göz atmak olur. Çünkü bir blog okur
olarak, yazarı merak ederim. Kimdir, nerede yaşar, ne
konularda uzmandır?
Hakkımda kısmına yazmak kimi zaman zor gelse de siz asla
ihmal etmeyin. Tabi bunu yazarken doğum sürecinden
başlayarak ay ay yazmanıza ve sülalenizi anlatmanıza gerek
yok.
Bu konuda "CV yazılarına" bakarak veya blogların "hakkımda, kimim ben?" kısımlarına
bakarak bir fikir elde edebilirsiniz.
İletişim sekmenizi ve iletişim formunuzu her zaman güncel tutun ki okurlarınız size daha
rahat ulaşabilsin. Hatta iletişim formunda bloğunuzun içeriğine göre "konu sekmesinde"
okurlarınıza seçenek sunun.
Bu şekilde size ne tür bir mail geldiğini daha çabuk anlar ve cevap verirsiniz. Eğer spam
kaygınız varsa ve mail adresiniz çok önemli değilse mail adresinizi bloğunuzda vermeyin.
Zaten iletişim formu sizin işinizi fazlasıyla görür.

Kategorilerinizi Sınırlayın
Yazı yazmaya karar verdiğiniz anda mutlaka kategorilerinizi belirleyin.
Hangi konularda yazacaksanız, sürekli o konularda yazılar yazmaya
gayret edin. Bunların dışına çıkmayın. Aksi takdirde zamanla
amacınızdan uzaklaştığınızı görürsünüz. Bloğunuza her şeyden bir tane
tane koyarak karma karışık hale getirmeyin. İhtiyaca göre yazı kategorilerinizi
zamanla düzenleyebilirsiniz. Unutmayın herkes, her konuda yazamaz.

Not Alın
Sık sık not alın ve bunu adet haline getirin. Bloknot tutmaya gayret
edin. Artık nerdeyse çoğumuzda akıllı telefonlar olduğuna göre,
telefonlarınızın not kısmına çok rahat not alabilirsiniz. Dikkatinizi
çeken, yazı konusu olabilecek söz, resim, olay, vs. her şeyi not edin.
Bunlar, yazı yazarken size esin kaynağı olur. Daha sonra yazılarınızı
notların etrafında zenginleştirerek yazmanız daha kolay olur.

Konunuzu Belirleyin
Blog yazarlarının zamanla sıkıntı çektikleri konulardan biri de yazacak
bir şey bulamamalarıdır. Uzmanlık alanınıza dair ilginizi çeken
haber, olay ve yaşadıklarınız size konu olarak bir fikir verir. Eğer
konu bulmakta sıkıntı çekiyorsanız forumları dolaşabilir, haberlere
göz atabilir, Twitter'daki "Trending Topic" kısmı ve yaşadıklarınız
bakabilirsiniz. İllaki bunlardan bir tanesinden size yazı konusu çıkar.

Sınırlarınızı Belirleyin
Genellikle uzman olduğunuz konularda yazıları kaleme almaya
çalışın. Uzman olmadığınız, herkesin yazabileceği ama farklı
açılarda okurlarınıza sunabileceğiniz günlük hayatta yaşanan
olaylardan da esinlenerek yazı yazabilirsiniz. Eğer sınırlarınızı
belirler ve "her telden çalmazsanız" hem okurlarınıza derli toplu bir
blog sunarsınız hem de okur sayınızı kaybetmediğiniz gibi fark
yaratmış olursunuz.

Konuyla İlgili Araştırma Yapın
Bir yazı yazmadan önce "sanki bir makale yazacakmış gibi" araştırma
yapın. Kütüphaneye gitmenize gerek yok. Google'a tıkladığınız vakit
birçok kaynağa erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra bol bol kitap, gazete
ve dergi okuyun. Çok okuduğunuzda hem yazınızın geliştiğini hem
de kullandığınız kelimelerin çoğaldığını göreceksiniz. Hatta benim
gibi "yazarlık" ile ilgili kitapları dahi okuyun. Yazarların nelere dikkat
ettiğini görme fırsatınız olur.

E-Mail yada Haber Yazmadığınızın Farkında Olun
Bir arkadaşınıza veya bir dostunuza e-posta yazmadığınızı ve
bloğunuza haber girmediğinizin farkında olun. Yazı dilinizi,
üslubunuzu ona göre ayarlayın. Ne çok resmi ne de çok şakacı bir dil
kullanın.
Aksi takdirde okurlarınız ya bir makale okuduklarını ya da sulu bir
yazı okuduklarını zannederler. Samimi ve içten yazın. Başka bir
deyişle klavyenizle okurlarınızın kalbine dokunun.

Özgün İçerik Üretin
Okurlarınızın başka bir yerde bulamayacağı içeriklere "özgün içerik"
denir. Kendi ürettiğiniz, tercüme ettiğiniz veya yorumunuzu
kattığınız aynı zamanda uzmanlık alanınıza girip kategorilerinizde
de yer alan yazılar yazmaya gayret edin. Temanız, logonuz sizin
elbiseniz gibidir. Bu şekilde insanları cezbedersiniz. Ancak
fikirleriniz ise özgün içeriğiniz ziyaretçi sebebinizdir. Cazibenize
kapılan içeriğinizle de mest olmalı ki sizin müdaviminiz olsun.

Haber Paylaşmayın
İçine yorumunuzu katmadığınız haberleri asla paylaşmayın.
Google'da bir tıkla bulunup asıl habere ulaşılabilecek yazıları
bloğunuzda bulundurmayın. Yazılarınız emek ürünü ve kendi
eseriniz olsun. Doğrusu Chip Dergisi'nde veya CNNTürk'te sabah
okuduğum bir yazıyı sizin sitenizde görmek istemem. Çünkü bana
ekstra bir şey katmayacak. Okurlar genelde "Bu yazıda benim için ne
var?" diye yazıyı tararlar.

Bloğunuzu Reklama Boğmayın
Blogcuların genelde yaptıkları hatalardan biri bloğa hemen reklam
koymaktır. Ben bunu biraz da ego tatmini olarak görüyorum "Bakın
bloğum ne kadar meşhur!" der gibi. Buna gerek yok. Zaten kaliteli
içerikler paylaşıp trafik ve hitiniz arttığında size reklamlar gelmeye
başlar. Sağda, solda anasayfada ve blogların içinde, altında velhasıl
görebileceğimiz her yerde gözümüze reklam sokmanız okurları
sıkar ve bloğunuzda fazla vakit harcamadan kaçmalarına neden olur.
Bu konuda alışveriş merkezlerinin müşteri çekme taktiklerini
düşünebilirsiniz. Görsellik açısından gözü yormayan ve okurları fazla
meşgul etmeyen reklamları ileriki zamanlarda bloğunuza koyabilirsiniz.
Hosting giderlerinizi çıkarmak gibi ticari kaygılar nedeniyle hemen reklam
almayınız. Eğer blog işinde yeniyseniz reklam işini ileriki zamanlara erteleyin.
Biraz pişin ve ondan sonra bloğunuza reklam alın.

Yazmaya Vakit Ayırın...
"10 dakikada blog yazmak" ve "profesyonel blog yazarlığı" gibi blog gurularının
beylik laflarına itibar etmeyin. Yazı yazmak su değil ki bir dikiş de içebilesiniz. Blog
yazılarınıza zaman ayırın.
Yazılarınızı hemen 5dk yazıp paçavra gibi okurlarınızın önüne atmayın.
Her yayınladığınız yazıda aslında kendinizi acımasız "klavye kahramanlarının"
önüne attığınızın farkında olun.
Lisede kompozisyon yazar gibi önce bir taslak hazırlayın. Onun üzerinde çalışın.
Vereceğiniz örneklere, kullanacağınız resimlere ve bağlantılara kadar belirleyin.
Yatmadan önce yazacağınız yazıyla ilgili düşünün. Yazınızı zenginleştirmeye çalışın.

Emin olun yazı yazmak kitap okumaktan daha
zordur. Her şey ilk kelimeyle başlar.
Bilgisayarınızın başına oturun ve
düşüncelerinizi tutarlı bir şekilde kaleme
alın.
Yazı yazmak zaman alır. Normalde bir yazıyı
yayınlamanız ortalama 1,5-2 saatinizi alır.
Hele yazı dizisi hazırlıyorsanız bu 4-5 saati
bulabilir. Siz okurlarınıza özen gösterin ki
onlar da size sadık kalsınlar.

Kaleme almaya çalıştıklarıma elbette blogdaşlar eklemelerde bulacaklardır. Ben
kendi bilgim ve tecrübeme dayanarak yaptığım araştırmaya göre Blog Yazmadan
Önce Yapılması Gerekenler'i 15 madde olarak düşündüm.
Umarım faydalı olur da bundan böyle daha güzel bloglar okuruz.

Blog Yazarken Yapılması Gerekenler...
Sonraki Sayfa....

Blog Yazarken Yapılması Gerekenler
İlk yazımızda "Blog Yazmadan Önce Yapılması Gerekenler" başlıklı 15 maddeyi sizlere
sunmuştuk. Şimdi sıra, yazarken dikkat edilmesi gereken konularda. Sizlere
anlattığım, hazırlık aşamasını oluşturan 15 maddelik başlangıç sürecini aştıktan sonra
artık bloglarınızı kaleme alabilirsiniz.

İlgi Çekici Başlıklar Kullanın
Yazı başlığınız yazınızın tamamını kapsayacak nitelik ve aynı
zamanda okuyucularınızın dikkatini çekecek şekilde olmalıdır.
Başlık, okuyucuya konuyla ilgili fikir vermeli ve konuyu
kapsamalı.
Öyle başlıklar atın ki yazılarınıza, ziyaretçileriniz sadece yazı
başlığınız için bile bloğunuzu ziyaret etsin. Bu konuda günlük
gazete manşetlerinden yararlanabilirsiniz. İncelediğiniz takdirde
......
gazetelerin ne kadar çarpıcı manşetler attığına siz de şahit olursunuz.
Yalnız başlıkları atarken okuyucuyu yanıltmayın. Ziyaretçileriniz başlığınızla uyumlu
bloglarınızı okusun.
Başlığı belirlerken anahtar kelimelere de dikkat etmekte yarar var. Çünkü anahtar
kelimeler arama motorları ve Google indekslemeri için önemlidir.

Giriş Gelişme ve Sonuç
Kompozisyon ödevi gibi, yazacağınız yazının önce giriş, gelişme ve
sonuçtan oluşan bir taslağını hazırlayın. Önce ana hatları yazın,
daha sonra bunları destekleyecek alt unsurları ve vereceğiniz
örnekleri belirleyin.
Mesela yazacağınız konuya ait başlıkları bir kâğıda not edip o
kelimelerle "zihin haritası" oluşturarak o konuda yazabileceğiniz
kelimeleri çoğaltın. Daha sonra o kelimeler etrafında paragraflarınızı
oluşturun.
Taslak hazırladığınız takdirde hata payınız azalır ve okuyucularınıza daha
özgün içerikler sunarsınız. Bu arada bu aşamalara dikkat ettiğinizde
paragraflarınızın da daha tutarlı ve mantıklı olduğunu göreceksiniz.

Paragraflar Bağlantılı Olsun ve Örnek İçersin
Yazacağınız yazı sadece tek bir paragraftan oluşmasın. Yazınızı
anlam bütünlüğü içinde paragraflara bölün. Tek paragraflı bir yazı
sıkıcıdır ve okuyucunun gözünde büyür.
Paragraflar arasında mantıksal bağlantılar yer alsın. Diğer
paragrafa geçen okuyucunuz bir önceki paragrafta ne okuduğunu
anlayıp öyle geçsin.
Paragraflarınızı örneklerler, özlü sözler ve alıntılarla zenginleştirin. Bunlar
konunun anlaşılmasına katkı sağladıkları gibi akıcı bir yazı yazmanıza yardım
eder. Bu şekilde okurlarınıza zengin bir yazı sunmuş olursunuz. Aksi takdirde
birbiriyle alakasız paragraflar kaleme aldığınızda okurlarınız yazınızdan bir şey
anlamadıkları gibi yazdıklarınızı okumaktan da keyif duyamazlar. Anlam
bütünlüğüne dikkat etmeniz kolay anlaşılmanızı sağlar.

Kopyala Yapıştır Yapmayın
Alıntı yapın ama (ç)alıntı içerik asla kullanmayın. Size ait olmayan bir
ürünü okurlarınıza size aitmiş gibi sunmanız hiç de doğal
olmayacaktır. Uzmanlık alanızda ve ilginizi çeken konularda
yazmaya gayret ettiğinizde (ç)alıntı içerik kullanmadığınızı siz de
göreceksiniz. Bir makaleden iki paragrafı geçmeyecek şekilde
alıntı yapabilirsiniz.
Kaynak göstermeden bir yazının kopyalanması, kaynak belirtilse dahi
yazının tamamının kopyalanması, kasten veya yanlışlıkla sahte, yanlış veya
yanıltıcı kaynak gösterilmesi ve benzer davranışlar "Fikir ve Sanat Eserleri"
Kanunu'nun 71. Maddesi'ne aykırı olup yasal süreç başlatılması halinde suçlu 6
aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

Jargon, Argo ve Küfür Kullanmayın
Bazı bloglarda görüyoruz, blog yazarları "Bloğum benim değil mi?
İstediğim şekilde yazarım!" felsefesini güttükleri için jargon, argo
ve küfür içeren kelimeleri kullanmaktan çekinmiyorlar.
Bu tür kullanımlar sizleri blog sahibi olarak rahatlatıyor olabilir
ancak bloğunuza her kesimden ziyaretçiler geleceği için dilinize ve
kullandığınız kelimelere dikkat etmek zorundasınız. Dikkat
etmediğinizde takipçi sayınızın hızla azaldığını siz de göreceksiniz. Daha
kötüsü bir gün bloğunuz yasaklanabilir.

Noktalama İşaretlerine Dikkat Edin
Noktalama İşaretleri yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar ve anlam
karmaşasını önler. Konuşurken tonlama ile yaptıklarımızı yazarken bu
işaretler sayesinde yaparız. Nokta, virgül, ünlem ve soru işareti gibi
noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili detaylı bilgi edinin.
İmlâ Kılavuzu ise yazıda yanlış anlamayı, yanlış okumayı önlemek ve bir
takım anlam karmaşasına son vermek amacıyla yayınlanmıştır. Her ne
kadar ülkemizde yılda bir imlâ kılavuzu değişse de anlam bütünlüğü ve
yazıdaki göz estetiği açısından bu kurallara dikkat ediniz. Ayrı ve bitişik
yazılması gereken –ki ve –de ekleriyle soru eki olan –me ekinin kullanımına dikkat
edin. Blog yazarken büyük harf kullanmayın. Büyük harf karşınızdakine bağırıyormuş
hissi verir hem de okurken estetik durmaz. Ayrıca cümlelerinizi yazarken "ergen dili"
veya "emo dili" kullanmayın. Yazdıklarınızı sadece siz değil herkes anlasın. Çünkü
blogta, yazılarınızla birçok kesimden kişilere hitap edersiniz.

Etiket (Meta Tag, Keywords )Kullanın
Yazılarınızda "anahtar kelime" ve etiket kullanın. Etiket kullanmak
yazılarınızın aramalarda öne çıkması için önemlidir. Her yazınızı
ortalama 5 anahtar kelime ile etiketleyiniz.
Anahtar kelimeler arama motorlarında aranan kelimelerdir.
Bloğunuzda etiket kısmına yer verirseniz veya yazılarınızın altında
etiketler bulundurursanız blog okurlarınız bu etiketlere tıkladıklarında
o konuyla ilgili blog yazılarınızı da okuyabilirler ve böylece bloğunuzda daha
çok vakit geçirirler.

Resim, Video ve Diğer Görsellerden Yararlanın
Bloglar genelde bir resim ve blog yazısından oluşmaktadır. Yazılarınızı
konunuzla ilgili resim, video çekimi, müzik, infografik ve diğer görsellerle
zenginleştirin. Bazen bir fotoğraf sayfalarca yazıya bedel olabilir. Anket
uygulayın. Bu şekilde okurlarınızla aranızda organik bağ oluşturun.
Görsellerinizi belirlerken görsellerin içeriğinize uygun olmasına dikkat
edin. İçerikle alakalı olmayan görseller okuyucunuzun dikkatini
çekmeyeceği gibi yazınızı da pek önemsemezler.

Okurlarınızı Düşünmeye Zorlayın
Yazılarınızda okurlarınızı eğitin. Onları da yazının içine katmaya çalışın.
İnteraktif olun. Daha eğlenceli olduğunu siz de göreceksiniz. Mesela
onlara soru sorabilir, yazılarınızı ucu açık cümlelerle bitirebilirsiniz.
Yazıda her şeyi siz söylemeyin. Bırakın biraz da okuyucularınız
düşünsün. Düşünmeye zaman verin. Ucu açık sorular sorabilir ve cümle
tamamlaması hatta hikâye tamamlaması bile yapabilirsiniz. Bu şekilde
yazılarınıza daha çok yorum aldığınızı göreceksiniz.

Kaynak Belirtin
Yazılarınızda kaynak belirtmek sizin araştırma yaparak, dersinize
çalışarak geldiğinizi, yazılarınızı bir ön hazırlık yaptığınızı gösterir. Bu da
sizin, okurlarınızın gözünde daha iyi konumda olmanızı sağlar. Bunun
yanı sıra kaynak belirttiğiniz takdirde okurlarınıza farklı perspektifler
sunarsınız. Onlara farklı açılardan bakma imkânı verirsiniz. Ki bu da
sizin zenginliğinizi, konuya ne kadar emek ve zaman harcadığınızı ve
konuya ne kadar hakim olduğunuzu gösterir.

Akıcı ve Samimi Bir Üslup Kullanın
Üslubunuz sayesinde bile yazılarınızın okunduğunu göreceksiniz.
Okurlarınıza yakın davranın. Sanki onlarla karşılıklı konuşuyormuş gibi
yazmaya gayret edin. Elbette bunu çok okuyarak ve çok yazarak elde
edebilirsiniz. Yazılarınızı önemseyerek yazın. Yazılarınız sanki büyük bir
yerel gazetede köşe yazısı olarak yayımlayacakmış gibi kaleme alın. Bir
konuyu ciddiye alarak kaleme alın. Yani yazdıklarınızı önce siz beğenin ki
okurlarınızın beğenmesi daha kolay olsun.

Hakaret Etmeyin Dalga Geçmeyin
Blog yazmak sabır ve istikrar gerektirir. Sabredin ve büyük yazarlar gibi
her zaman yazmaya devam edin. İstikrarsız yazarlar bloglarının ve
ziyaretçilerinin hüsranı olmaktan kendilerini kurtaramazlar.
Büyük yazarların hayatlarını incelediğinizde her gün mutlaka
yazdıklarını görürsünüz. İllaki yayınlamanız şart değil. Taslak olarak
kaydedebilir ve daha sonra zenginleştirdiğiniz vakit yayınlayabilirsiniz.
Unutmayın istikrarlı yazarlar her zaman okunur.

Fikirlerinizin Arkasında Durun
Bazen okurlar yazarın fikirlerini, o konuda ne düşündüğünü de duymak
isterler. Gerektiğinde fikirlerinizi açıkça beyan etmekten çekinmeyin.
Elbette bunu yaparken kırmadan, dökmeden yapın. Savunduğunuz
fikrin arkasından durun. Ama siyaset yapmayın. Ülkemizin kahve
köşelerinde her zaman yeterinden fazlaca "devlet kurtarılıyor" zaten.
Okurlarınıza daha nitelikli içerikler sunarak onları zenginleştirin.
Bloglarda gereksiz yapılan siyaset ziyaretçilerinizi kaçırır.

Sabırlı ve İstikrarlı Olun
Blog yazmak sabır ve istikrar gerektirir. Sabredin ve büyük yazarlar gibi
her zaman yazmaya devam edin. İstikrarsız yazarlar bloglarının ve
ziyaretçilerinin hüsranı olmaktan kendilerini kurtaramazlar.
Büyük yazarların hayatlarını incelediğinizde her gün mutlaka
yazdıklarını görürsünüz. İllaki yayınlamanız şart değil. Taslak olarak
kaydedebilir ve daha sonra zenginleştirdiğiniz vakit yayınlayabilirsiniz.
Unutmayın istikrarlı yazarlar her zaman okunur.

15 maddede Blog Yazarken Yapılması Gerekenler'i böylelikle bitirmiş olduk. Yazarken
değindiğimiz noktalara dikkat etmeniz hem ziyaretçileriniz hem de yazılarınız için
önemlidir. Böylelikle daha zengin içeriğe ve daha sadık ziyaretçilere kavuşabilirsiniz.
Umarım yazdıklarım siz blog yazarlarına birer fener olup kaleme alacakları yazılarını
aydınlatırlar.

Blog Yazdıktan Sonra Yapılması Gerekenler...
Sonraki Sayfa....

Blog Yazdıktan Sonra
Yapılması Gerekenler
Blog Yazarlığı Rehberi'ni hazırlarken daha önce ilk iki yazımızı okuyan okurlarımızın da
bileceği gibi Yazmadan Önce Yapılması Gerekenler ve Yazarken Yapılması Gerekenler
başlıklı 15'er maddeden oluşan yazılarımızı yayınlamıştık. Bu yazıları sırasıyla giriş,
gelişme ve sonuç olarak düşünün. Artık sona geldik.
Bugünkü yazımız ise daha önce belirttiğimiz gibi "Blog yazımızı 30 maddeye dikkat
ederek yazdıktan sonra neler yapmalıyız?" sorusuna cevap niteliğinde 15 maddelik
tavsiyelerden oluşmaktadır.

Hemen Yayınlamayın
Yazınızı kaleme aldıktan sonra hemen "yayınla" tuşuna basmadan "taslak olarak
kaydet" derseniz daha zengin ve özgün yazılar kaleme almanın en önemli adımını
atmış olursunuz.
Bırakın yazınız biraz dinlensin, mayalansın ve demlenip kendine gelsin. Yani
ekmeğimizi fırına sürdük pişmesini bekliyoruz. Kafanız dağılsın. Konudan uzaklaşın.
Bir süre sonra yazınızı tekrar okuyun. Daha sonra gelip tekrar okuduğunuzda yazınıza
farklı bir gözle bakma imkânınız olur.

Düzeltme Okuması Yapın
Proofreading denilen yayınlamadan önce mutlaka dil bilgisi, yazım kuralları ve mantık
hataları yönünden düzeltmek için yazınızı alıcı ve eleştirmen gözüyle tekrar okuyun.
Çıktı alın ve yaptığınız yanlışları düzeltin veya bir arkadaşınıza, eşinize, dostunuza
okutun. Çünkü kendi hatalarınızı kendiniz bulmanız bazen zor olabilir.
Yazılarınızı Microsoft Office Word programında yazıp "Gözden Geçir" sekmesindeki dil
ayarlarını yapıp "Yazım ve Dilbilgisi" (F7) denetimini kolayca yapabilirsiniz.
Eğer şüpheli olduğunuz durumlar varsa yazım kuralları için Yazım Kılavuzu'na, dil bilgisi
için Türkçeciler sitesine bakabilirsiniz.
Bu sayede birçok dilbilgisi, yazım kuralları ve mantık hatalarından kurtulmuş ve
okurlarınıza daha keyifli bir yazı sunmuş olursunuz.
Ben düzeltme okumasını evimizden çıkmadan üstümüzü başımızı düzeltmemize
benzetirim. Hangimiz delik çorapla insanların karşısına çıkmak ister ki? O zaman
yayınlamadan hatalarımızı düzeltelim. Örneğin bu yazımı kaleme aldıktan sonra 30
kadar hatamı düzelttim desem herhalde anlarsınız.

Sosyal Ağlarda Paylaşın
Gerekli düzenlemelerinizi yaptıysanız yazınızı yayınlayabilirsiniz. Yayınladıktan sonra
yazınızı facebook, twitter gibi popüler sosyal paylaşım ağlarınızdaki arkadaşlarınızla
paylaşın.
Onların okumalarını sağlayın. Bu ağlar sayesinde birçok blog okuruna ulaşma şansınız
olur. Belki bloğunuzdan sizi tanıyanlar yazılarınızı takip edebilirler ancak bu ağlarda
paylaşılan yazılar daha büyük kitlelere ulaşır.

Yorumlara Açık Olun
Her ne kadar kabul etmeseniz de bir yazı yayınlamak, kendini klavye
kahramanları ile dolu bir ağın içine atmak demektir. Kalabalığa
karıştığınızda gelecek bütün yorumlara açık olun.
Yorumlarınızda yapıcı olun ve sinirlerinize hâkim olun. Sanal
âlemde kimse ile kavga etmeyin. Daha sonra üzücü olaylar
yaşayabilirsiniz.
Blog Yazarken Yapılması Gerekenler başlıklı yazımın 14. Maddesi'nde
"Fikirlerinizin Arkasında Durun" kısmında "siyaset yapmayın" diye
söylememin nedeni gelecek yorumların siyasi tartışmalara neden olmaması içindi.
Okurlarınızla gereksiz tartışmalara girmeyin. Bunu sosyal ağlarda da görebilirsiniz. Bir iletiniz
hemen tartışmaya ve hakarete varan sonuçlara neden olabiliyor.
İleri gidenler olursa kaale almayın ve cevap vermeyin. Siz cevap vereceksiniz, onlar cevap
verecek ve sonu olmayan tartışmalar, tatsızlıklar olacak. Aynen forum kültüründe olduğu gibi.
Ancak farklı ve yapıcı yorumlara dikkat edin. Bakış açınızı değiştirebilir ve size yeni fikirler
verip yepyeni ufuklar açabilir. Güzel yorumlara hemen cevap verin ama olumsuz ve tartışma
yaratmak isteyen yorumculara cevap vermekte acele etmezseniz sizin için iyi olur.

Paylaş Butonları Ekleyin
Yazılarınızın üstünde, yanında veya altında "Paylaş Butonları" olsun.
Bunlar WordPress'te hazır eklenti olarak var.
Siz kendi bloğunuz için hazır eklentilerden kullanabileceğiniz gibi bu
butonları bloğunuza uygun olarak kendiniz de tasarlayabilirsiniz.
Bu butonlar belki size gereksiz gelebilir ancak bloğunuza gelenler belki
de bu butonlar sayesinde gelmiş olabilirler.
Yazılarınızı her okuyan ziyaretçilerinize paylaşma imkânı vererek daha
büyük kitlelere ulaşmış olursunuz. Paylaş butonları bloglar için bir nevi
reklam araçlarıdır. Bunları asla göz ardı etmeyin.

Hafta Başı ve Sabahları Yayınlayın
Yazılarınızı hafta başında ve özellikle sabah saatlerinde
yayınlayın. Hafta sonu herkes işinden ve bilgisayarından uzak,
ailesiyle olacağı için yazılarınız okunmayabilir. Ama hafta
başında yayınladığınızda, ilk iş günü "Acaba neler olmuş ben
yokken?" merakı ile okunma olasılığınız artacaktır. Sabah
saatlerinde yazı yayınlamanız ise sabah saatleri hem gündem
hem de insanların iş yükü pek fazla olmayacağı için önemlidir.
Bu şekilde okunma sıklığınız artar hem de zihinlerde yer edersiniz. Ancak akşamüzeri
veya hafta sonu yapılan yayınlamalar yoğun gündem ve tatil havası içinde kaybolup
gidebilir.
İlla hemen yayınlamak zorunda değilsiniz. Yazılarınızı yazın, taslak olarak kaydedin. Hem
düzeltme imkânınız olur hem de kendinize yazıyı daha zengin bir içerikle okurlarınıza
sunma şansını vermiş olursunuz.
Hangi blog yazarı ister ki yazıları okunmadan çöpe gitsin ve göz ardı edilsin? Arada
kaynamamak için yazılarınızı doğru vakitlerde yayınlayın. Doğru zamanla çöpe giden,
arada kaybolan yazılarınızı azaltır.

Benzer Yazıları Görüntüleyin
Yazılarınızın sonunda okurlarınızın göz atmakta olduğu yazıyla benzer özellikler
taşıyan yazılarınızı görüntüleyin. Misafirleriniz diğer yazılarınıza da göz atabilsinler ve
böylece onların bloğunuzda daha çok kalmasını sağlayın.
Ne kadar çok bloğunuzda vakit geçirirlerse size ve bloğunuza dair o kadar çok bilgiye
sahip olurlar.
Okurlarınızı bloğunuzda tutmak için onlara bir takım şeyler sunmanız gerekir. Bu
sayede okurlarınız da sizi dostlarına tavsiye edip ziyaretçi sayınızı artırmış olursunuz.

Yazma Sıklığı
Acemi blog yazarlarının düştükleri hatalardan bir diğeri de ya yazılarını
arka arkaya, ara vermeden yayınlamak ya da uzun süre yazı
yazmamaktır. Yazı sıklığınız her gün bir yazı yayınlamak yerine haftada
bir yazı yayınlamak olsun. Her gün bir yazı yayınladığınızda okurlarınız
bütün yazılarınızı takip edemeyebilir veya sıkılabilirler. Bunun yerine
haftada bir ama içerikli bir yazı kaleme almanız daha güzel olur.
Yazma sıklığınız, yazılarınızın Google aramalarında indekslenmesi ve
bloğunuzun sürekli güncellenmesi açısından önemlidir. Hiç kimse aylardır bir yazı dahi girilmemiş
bir bloğa sürekli uğramak istemez. Çünkü okurlar "Acaba benim için yeni ne var?" diye yazılarınıza
göz atmak için bloğunuza gelir.

Hitinizi Değil İçeriğinizi Arttırın
Hit arttırmak ve hemen Alexa değerinizi yükseltmek için hileli yollara
başvurmayın. Daha sonra Google tarafından "zararlı site" diye
banlanırsanız şaşırmayın.
Sonuçlarına katlanmak zorunda kalıp bir sürü uğraştan sonra güç
bela bloğunuza kavuşursunuz. Bunun yerine özgün ve alanında
uzman olduğunuz içerikler üretmeye gayret edin. Zararı yok zamanla
yavaş yavaş yükselin ama hileli olmasın.
Bunun için okurlarınıza RSS Feed ile yazılarınızı takip etme imkânı sunun. Bloğunuzu RSS'ye
uygun hale getirin. Bu şekilde her yeni yazı yayınladığınızda okurlarınıza derhal bildirmiş
olursunuz. RSS ile ilgili bilgi sahibi değilseniz bu konudan anlayan arkadaşlarınıza danışın.
Eminim etrafınızda bloğunuzu RSS için uygun hale getirecek birileri çıkacaktır.

SEO Kaydı Yaptırın
Bloğunuzun Google ve diğer popüler arama motorlarına ücretli,
ücretsiz olarak kayıtlarını yaptırın. Aramalarda gözükmek ve ilgili
aramalarda ön sıralarda yer almak için bu kayıtlar önemlidir.
Her ne kadar şu an, birkaç program bilen "Ben Webmaster'ım" dese
ve ortalıkta SEO'cu olarak gezinen birçok kişi de olsa siz alanında
gerçekten uzman kişilerden SEO danışmanlığı alın.
Bloğunuzu kullanacağınız ilgili anahtar kelimelerle, hileli yollara başvurmadan SEO'ya uygun
hale getirin. Elbette herkes rekabet ortamında alanında uzman konularda öne çıkmak ister.

Reklam Verin Link Değişimi Yapın
İmkânlarınız ölçüsünde bloğunuzla ilgili olan sitelere reklam verin.
Bu konuda bütçe ayırın. Her sene belli aralıklarla düzenli olarak
reklam verin.
Bir aşamaya geldikten sonra siz de bloğunuza reklam almaya
başlayabilirsiniz. Ama daha işin başındasınız onun reklam
almakta acele etmeyin. Bırakın bloğunuza reklam almak için biraz
zaman geçsin.
Reklamların getirisi size artan ziyaretçi sayısı, Alexa değeri ve PageRank olarak dönecektir.
30x30 logo değişimi yapın. Bloğunuzda "Görülesi Bloglar" gibi ziyaretçilerinizin de göz
atmasını istediğiniz, sizin de takip ettiğiniz dostlarınızın bloglarının linklerine yer verin. Bu
sayede okurlarınıza çeşitlilik sunmuş hem de yeni blogdaşlar kazanmış olursunuz.
Bunu sadece diğer blogların reklamı gibi düşünmeyin. Aklınız sadece parada değil içerik ve
üretim odaklı olsun. Siz gelişirken dostlarınızı da beraberinizde yükseltin. Başarıyı
paylaşın.

Güncellemeler ve Eklentiler
Bloğunuzu ara ara bakıma alın. Gerekli güncellemeleri yapın ve zaman içerisinde
ihtiyacınız olan eklentileri kurarak bloğunuzu daha zengin hale getirin. Temanızı iki de
bir sık sık değiştirin demiyorum ancak ziyaretçilerinize yeni şeyler sunmaktan ve
bloğunuza yatırım yapmaktan çekinmeyin.
Bloglardaki trendleri takip edin. Mesela bir süre önce kimsenin bloğunda twitter
iletilerini okurlarına sundukları eklentiler yoktu. Şimdilerde hemen herkesin bloğunda
sosyal paylaşım ikonları bulunuyor. Gün be gün siz de gelişmelere göre boğunuzu güncel
hale getirin.

Profesyoneller ile İş Yapın
Blog işine al attıktan sonra birçok web tasarım uzmanı ile
görüştüm. Bu konuda birkaç program bilen herkes maalesef
"Ben uzmanım!" diyebiliyor. Eğer yeterli bilginiz yoksa tasarım
konusunda uzman olan kişilerle çalışın.
Çalışmak istediğiniz kişilerin referanslarına göz atın. Kendiniz
araştırmalar yapın. İstediklerinizi iletin. Yapılıp yapılmadığını
kontrol ederek karar verin.
Bu konuda harcayacağınız paralara acımayın. Uzman olmadığınız bir konuda iş
yapmazsanız hem uzmanlar para kazanır hem de siz blog âlemine bir çöp daha
bırakmamış olursunuz.
Unutmayın, güzel tasarlanmış, her şeyi yerli yerinde olan bloglar göz alıcıdır. Ve ziyaretçi
çekerler. Hele bir de içerikleri özgün ve güncelse, daha ne olsun ki!
Belki de internette bu kadar çöp bloğun olması, herkesin kendini tasarımcı
zannetmesinden ileri gelmektedir.
“Bir pişirimlik tarhananız varsa ehline pişirtin!" diye boşuna dememişler. Kabul edin,
uzmanlar sizden daha tecrübeli ve bilgililerdir. Uzman olmadığınız konuda her şeyi

Yerli ve Yabancı Blogları Gezin
Size hitap eden yerli ve yabancı blogları gezin. Hem tecrübe edinir hem de fikir
alırsınız. Diğer bloglarda göreceğiniz bir yenilik ve yazı size de yardımcı olur. Bazı
yenilikleri daha kolay yaparsınız. Bu şekilde bloğunuzu güncel tutmanız kolaylaşır.
Bunu derken başka blogların yazılarını kopyalayın demiyorum.
"Blog Yazarken Yapılması Gerekenler" kısmında bu konuda "Kes, Kopyala, Yapıştır
Yapmayın" diye uyarmıştık.
Başka blogları gezmek size yeni yazılar üretmeniz ve bloğunuzu güncel tutmanız
açısından ilk elden tecrübe olur. Perspektifinizi genişletir. Bakış açınız değişir.

Medyayı Takip Edin
Güncel olayları, gelişmeleri ve trendleri takip edin. Bilgileriniz güncel ve güvenilir olsun.
Olayları ve haberleri takip ederseniz yazı konularını belirmekte zorluk çekmezsiniz. Her
zaman yazacak bir konu bulmanız içten bile değildir. Çünkü bir olay veya gelişme eğer
size hitap ediyorsa onun hakkında bir şeyler karalamak kolay olur.
Güncel bilgilerle yazı yazmanız ilgili kişilerin bloğunuza akın etmesini sağlar. Kimse
alakasız, ilgisiz ve işine yaramayacak konularsa vakit öldürmek istemez. Unutmayın,
okurlar "Bu yazıda benim yararıma ne var?" diye yazılarınızı okurlar. Onun için
gelişmelerden uzak kalmayınız. Çünkü günümüzde teknolojiler, trendler ve gündem
sürekli değişmektedir. Elbette bu gelişmeleri geriden takip etmek istemezsiniz.
Blog Yazarlığı Rehberi yazı dizim bu şekilde sona ermiş oldu. Elimden geldiği kadar, blog
yazarlığını geniş bir yelpazede maddeler halinde ele almaya çalıştım. Ben tasarım
konusunda uzman değilim. Lakin 5-6 yıllık bir öğretmen ve blog yazarıyım. Kendi
tecrübelerime dayanarak bu konuyu üç alt başlık ve 45 maddede ele aldım. Umarım blog
yazarlığı konusunda benim de bir katkım olur. Herkese iyi bloglamalar dilerim. Her şey
gönlünüzce olsun.

Son Söz
Güncellenmeyen bloglardan, okurlarına hakaret eden blog yazarlarından ve internet
âlemine bir çöp blog daha bırakan sözde blogculardan yola çıkarak, blog yazarlarının göz
ardı etmemeleri gereken Blog Yazarlığı Rehberi'ni oluşturduk.
Rehber, Blog Yazmadan Önce Yapılması Gerekenler, Blog Yazarken Yapılması Gerekenler
ve Blog Yazdıktan Sonra Yapılması Gerekenler olarak üç alt başlık ve 45 maddeden
oluşuyor.
Her bölümü 15'er madde ile ele aldık. Her maddeye elimden geldiğince zengin bir
içerikle açıklamalar getirmeye çalıştım. Bu üç bölüm ve 45 madde tamamlandığında
ortaya kocaman bir rehber çıkmış oldu. Bunu e-kitap olarak yayına sunarak daha çok
blog yazarının faydalanmasını istedik.
Blog yazmaya yeni başlayanlar, yazılarını kaleme alırken, incelediğimiz bu maddeleri
göz önünde bulundururlarsa çabuk ilerleme kaydedeceklerine eminim. Bu sayede hem
kendileri hem de okurları blog işinden keyif almış olur.
Blog yazmayı giriş, gelişme ve sonuç gibi ele aldık. Tıpkı lisede yazdığımız kompozisyon
ödevleri gibi. Lütfen bu uyarılara uyarak yazılarınızı oluşturun ki sanal âleme bir çöp blog
da siz göndermeyin.
Rehberle ilgili olumlu, olumsuz yorum, eleştirileri ve önerilerinizi bana
mail@ekrembahadir.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Emin olun, sizlerden geri dönüt
almaktan keyif duyacağım. Çünkü blog yazabiliyorsanız bir şeyler başarıyorsunuz
demektir. Hele okunuyor ve yorum alıyorsanız daha çok başarılısınızdır. Umarım eski,
yeni bütün blog yazarları bu maddelere ve kendilerince belirledikleri blog yazma
prensiplerine sadık kalırlar ve bizler, blogdaşlar olarak daha güzel, daha zengin içerikli
ve daha özgün blog yazılarını kaleme alır ve okuruz.
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Kaynaklar
Yerli:
1. Webrazzi – Blog Yazmak İsteyenlere 10 İpucu
2. Özmen Karacaoğlu – Blog Yazma Kuralları
3. Ahmet Kırtok – Kişisel Blog Yazmaya Başlamanız İçin 10 Neden
4. Acemi Blogcu – Bloğunuz İçin İçerik Hazırlama İpuçları
5. Hoccanın Gastesi – Blog Açtım Gözlerim Açıldı
6. Umut Benzer – Yeni Blog Yazarlarına Tavsiyeler
7. Egonomik – Başarılı Bir Blog Sahibi Olmanın Altın Kuralları
8. BiDüşün – Blog Yazarlarına Altın Öneriler
9. TeoBlog – Yazar Olmadan Blog Yazarı Olmak
10.TeoBlog – Yeni Blog Yazarlarının Kaçınması Gereken 5 Hata

Yabancı:
1. Website101 – Top 10 Blog Writing Tips
2. ProBlogger – Ten Tips For Writing A Blog Post
3. ProBlogger – Blogging Is About Writing
4. ProBlogger – 12 Tips For Writing Content On Your Blog
5. PickThe Brain – Art Of Writing
6. ShoutMeLoud – 30 Tips To Become A Quality Blog Writer
7. DailyWritingTips – Writing Tips
8. BlogTipsWriter – Blogging Tips
9. PKellyPr - Tips On Writing Content For Your Blog
10.Stedavies – Tips On Writing Content For Your Blog Cont.
11.CaptureCommerce - Blogging
12.BlogTipsWriter – Strip Blog Post
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İlham Verenler
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