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HTML-WEB Sayfalarý 
 
 
 Web sayfalarý dosyalardan baºka bir ºey deðildir. Tam olarak HTML dosyalarýdýr. HTML dosyasý diye çaðrýlýrlar, 
çünkü, dosya adý uzantýlarý .html veya .htm diye biter. HTML, Hyper Text Mark-up Language'ýn kýsaltmasýdýr.  

Ders1 

<HTML> 
</HTML>  

Terimlerin Ýngilizcesini söylemek zorundayým zira edineceðiniz bütün yardýmcý programlarda Ýngilizce 
olacak.Yukarýda Kýrmýzý ile yazýlmýº ºeylere "TAG" yani "etiket" derler. Ýlki açýlýº tag idir, ikincisi kapanýº tag i. 
Kapanýº tag i yapmak için açýlº tag ine / eklediniz mi yeterlidir. Tag lerin hepsinin olmamakla beraber 
birçoðunun kapanýº tag i vardýr. 
Tag leri Tarayýcýnýzla konuºmak gibi deðerlendirin, daha doðrusu bir ºeyler yapmasýný tarif ediyorsunuz. ªu anda 
tarayýcýya bunun 'HTML dökümanýnýn baºlangýcý olduðunu' söylediniz (<HTML>) ve bununda 'HTML dokümanýnýn 
sonu' olduðunu söylediniz. (</HTML>). ªimdi içine birºeyler dolduralým. 

 

Her HTML dokümaný bir çift HEAD tag i ister.  

<HTML> 
<HEAD> 
</HEAD> 
</HTML> 

 

HEAD Taglerinin bizi ilgilendiren tarafý ºimdilik sadece TITLE tagleridir.  

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE></TITLE> 
</HEAD> 
</HTML> 

 

Ve sayfanýn geri kalaný ise BODY ( Gövde )tagleri arasýnda bulunur. Yani ºu anda izlediðiniz sayfa bu tagler 
arasýndadýr.  

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE></TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
</BODY> 
</HTML> 

 

dokümanýnýza TITLE ile BODY tagleri arasýna girecek bir ºeyler ilave edelim.  

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Benim ilk web denemem!</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Merhaba Babaeski MYO! 
</BODY> 
</HTML>  
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ªimdi save yapýn, fakat text dökümaný deðil, html dökümaný olarak. index.html olarak yeni bir klasörün 
içinde save yapýn. Eðer bu biraz kafayý karýºtýrdý ise ºöyle yapýn... Notepadde Dosyayý týklayýn sonra Farklý 
Kaydet. 

Çýkan diyalog kutusunda -> týklayarak yeni bir klasör açýn, istediðiniz adý verin. Sonra çift týklayýp açýn 
Dosya Adý: diyen yere   index.html   yazýn Farklý kaydet: týklayýn. Ama dikkat edin all files(*.*) 
yada Bütün dosyalar  desin. 
Enter'a basýn ve bitti evet bitti.!  

Tebrikler! artýk tam fonksiyonlu webdede yayýnlanabilecek bir WEB SAYFANIZ oldu. Baºardýnýz...  

Bir sonraki bölüme geçmeden iki önemli nokta  

BÝR: bu yaptýðýnýz bir iskelet HTML dökümaný idi. ªu anda bu okuduðunuz sayfa dahil bütün fiyakalý web 
sayfalarý bu esas tagleri bulundurmak zorundadýr.  

ÝKÝ: Döküman <TITLE>Benim ilk web denemem!</TITLE> etiketleri arasýnda yazýlý olanlar en tepede tarayýcý 
penceresinin sol üst köºesinde, lacivert çubuðun üzerinde çýkar. Ýnanmazsanýz kafanýzý kaldýrýp dediðim yere 
bakýn.  

Ders2 
 

Karýºýklýða sebep vermemek için <BODY> taglerinin içini yazacaðým. Bundan sonra <HTML>, <HEAD> & 
<TITLE> taglerini artýk yazmayacaðým ama siz mutlaka yazýn. (ben kýsaltmýº olmak için yazmýyorum-
belirteyim).  

<BODY> 
</BODY> 

 

Güzel bir ºey yazýn.  

<BODY> 
Güzel bir ºey 
</BODY> 

Güzel bir ºey  

 
Dökümanda herhangi bir ºey deðiºtirdiniz mi mutlaka "Kayýt" ile saklatýn, "Yenile" yi týklayýn ve deðiºikliði 
hemen gözlemleyinki ne olduðunu anlayabilesiniz  

Sanýrým ilk öðrenmemeiz gereken background - fon - renginin nasýl deðiºtiði.  

<BODY BGCOLOR="#FFFF00"> 
Güzel bir ºey  
</BODY> 

Güzel bir ºey  

FFFF00 sarý renginin HEX kodudur.  

Dilerseniz arkaplaný image - resim - de yerleºtirebilirsiniz. 
DÝKKAT : image -resim- sizin HTML dosyanýzla (sayfanýzla) ayný folder -klasör- de olmalý. Yoksa 
resimleriniz çýkmaz. Resimleri göremezseniz endiºelenmeyin, mutlaka ayný klasörde deðildir veya 
GIF ve JPG dosyalarýnýzý Türkçe harfler kullanarak isimlendirmiº olabilirsiniz.  
Kodun yazýlýºý ise aºaðýdaki gibidir:  

<BODY BACKGROUND="fon.gif"> 
Güzel bir ºey 
</BODY> 
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Güzel bir ºey 
Arkaplan image ý burada 

 
Ýmage in görünebilmesi için ayný HTML dosyanýzla ayný klasörde olmasý gerek. Bunun en kolay yolu , image ýn 
üzerine sað týklayýp birinci derste yaptýðýnýz sayfa bilgisayarýn hangi bölümünde ise hemen onun yanýna Resmi 
Farklý Kaydet yapýn  

 

Eski düz beyaz ekrana gidelim tekrar.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir ºey 
</BODY> 

Güzel bir ºey 

 

Ýstersek yazýlarý böyle Kalýn yapabiliriz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir <B>ºey</B> 
</BODY> 

Güzel bir ºey  

Biz aslýnda browsere diyoruz ki<B> görünce harfleri kalýn yapmaða baºla </B> görüncede durdur.  

 

Aybý kural italikler içinde geçerlidir....  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel <I>bir</I> <B>ºey</B> 
</BODY> 

Güzel bir ºey  

 

vede.. altçizgi.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<U>güzel</U> <I>bir</I> <B>ºey</B> 
</BODY> 

Güzel bir ºey  

 

Beyaz ekrana tekrar dönelim.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir ºey 
</BODY> 

Güzel bir ºey 
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Ýstersek tagleri birlikte kullanabiliriz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir <I><B>ºey</B></I> 
</BODY> 

Güzel bir <Uºey  

Bu nested - yani içiçe geçmiº - taglere örnektir. Ýlerde etiketleri birlikte kullandýðýnýz zaman aºaðýdaki ºekilde 
yapýn yoksa browserin kafasýný karýºtýrýrsýnýz.  

   <THIS><THAT></THIS></THAT>    Karýºýk yani HATALI 
   <THIS><THAT></THAT></THIS>     DOÐRUSU BÖYLE 

 

Elbette font size too font ebatlarýda deðiºir... Nasýl mý? - Çok kolay.  

Önce <FONT> taglerini ilave edin...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir<FONT>ºey</FONT> 
</BODY>  

Sonra SIZE ebat özelliðini belirtin.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir <FONT SIZE=6>ºey</FONT> 
</BODY> 

Güzel bir ºey  

Fontlar 7 ebatta gelir: 

minik küçük normal büyücek büyük 
gerçekten 
büyük  

jumboo! 

1 2 3 4 5 6 7 

ªimdi iki ºeyi tartýºalým. <TAG> browsere bir ºeyi yapmasýný söyler ve ATTRIBUTE ise <TAG> içine girer ve 
browsere nasýl yapacaðýný söyler. 
Ýkinci nokta ise defaultlar yani varsayýlanlar. Eðer hiçbirºey belirtilmemiºse browser varsayýlan deðerleri 
atar. Mesela font ölçülerinde varsayýlan deðer 3 tür. bir ºey belirtmezseniz browser 3 varsayarak karakterleri 
yazar.  

Her browserin deðiºik varsayýlan font ayarlarý vardýr. Eðer PCnizi fazla kurcalamadý iseniz varsayýlan ayarlarý " 
Times New Roman 12pt ve siyah renk tir". Ama ARIAL and COMIC SANS gibi deðiºik fontlarda vardýr.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir <FONT FACE="ARIAL">ºey</FONT> 
</BODY> 

Güzel bir ºey  
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Tabii fontlarýn gözükmesi için PCnize yüklü olmasý gerekir. Tekrarlayayým eðer sayfanýza bakan kimse, sizin 
belirttiðiniz fontlar bilgisayarýna yüklü deðilse, sadece kendi bilgisayarýnýn varsayýlan fontunu görür. Onun için 
fontlarýnýzla biraz dikkatli olun.Arial ve Comic Sans MS Windows ile gelen yaygýn fontlardandýr. Ayný ºekilde 

Impact! da. Yapmanýz gereken, iºi garantiye almak için birden fazla font belirtmeniz. Bunlardan birini 

yapýn.. <FONT FACE="ARIAL, HELVETICA, LUCIDA SANS">Hidee Ho</FONT>. 
Benim gibi jetonu geç düºenlere açýklayayým. Olay ºu: Sayfa yüklenirken browser ARIAL arar. Bulursa kullanýr, 
bulamadý ozaman HELVETICA yý arar. Bulursa kullanýr olmadý LUCIDA SANSý gider bakar. Onuda bulamazsa 
çaresiz varsayýlan fontu kullanýr.  

Ýsterseniz font rengini deðiºtirebilirsiniz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir <FONT COLOR="#FF0000">ºey</FONT> 
</BODY> 

Güzel bir ºey  

 

Ýstersek birden fazla özelliði <TAG> içine yerleºtirebiliriz...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir <FONT COLOR="#FF0000" FACE="ARIAL" SIZE="7">ºey</FONT> 
</BODY> 

Güzel birºey  

 

Elbette bu kadar deðil!  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Güzel bir <U><I><B><FONT COLOR="#FF0000" FACE="ARIAL" 
SIZE="7">ºey</FONT></B></I></U> 
</BODY> 

Güzel birºey  

Tekrar belirteyim, birden fazla tag nested olmalý.  

<TAG3><TAG2><TAG1>Hooha!</TAG1></TAG2></TAG3>  

Hangisinin önce olduðu mühim deðil. Bir ºeyi kýrmýzý ve kalýn yapmak için sýra farketmez. Ýstediðiniz sýrada 
yapabilirsiniz.  

<TAG2><TAG1><TAG3>Hooha!</TAG3></TAG1></TAG2>  

Kendinizi ve browserin kafasýný karýºtýrmak için en kestirme yol, etiketlerin sýrasýný karýºtýrmaktýr. The fastest 
way to confuse the browser, not to mention yourself is to overlap the tags...  

<TAG3><TAG2><TAG1>Hooha!</TAG3></TAG1></TAG2>  

 

Son olarak: Browserin text rengi, link rengi, aktif link rengi ve ziyaret edilmiº link rengi ve ekran fon rengi için 
varsayýlan deðerleri vardýr. ªöyleki:  

Text siyahtýr 
Linkler mavi 
Actif link kýrmýzý 
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Ziyaret edilmiº link mor
Eðer ihtiyacýnýz olursa bunlarý deðiºtirebilirsiniz (ihtiyacýnýz olursa dedim!) Bütün dünya linkleri mavi görmeðe 
alýºmýºtýr. Lütfen fazla deðiºiklik yapýp kafalarý karýºtýrmayýn. Bütün döküman için varsayýlanlarý <BODY> 
etiketinin içinde deðiºtirebilirsiniz.  

<BODY BGCOLOR="#00000" TEXT="#FFFF00" LINK="#FF0000" VLINK="#800000" 
ALINK="#008000"> 
Güzel bir ºey 
</BODY> 

Güzel bir ºey 

 

Ders3 
 

Sanýrým artýk browserin (tarayýcý program) nasýl çalýºtýðý hakkýnda biraz bilgi edinme zamaný geldi. 
Önce bir örnek..  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">  
Güzel bir ºey  
bir demet çiçek gibi!  
</BODY>  

Güzel bir ºey bir demet çiçek gibi!  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Hey!  
Burada  
neler  
oluyor??  
 
</BODY>  

Hey! Burada neler oluyor??  

Browser eðer formatý söylemezseniz tanýmaz. Siz aksini söylemedikçe, karakterleri ardarda sýralar. Yeni bir satýr 
baºlamak istiyorsanýz, satýrbaºý yapmalýsýnýz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Hey!  
Burada  
neler  
oluyor??  
 
</BODY>  

Hey!  
Burada  
neler  
oluyor??  

 
<BR> sadece satýrbaºý anlamýna gelir. <BR> benzer bir ikinci komut ise, <P>. Buda yeni bir paragrafýn 
baºlangýcýný belirtir. Bir satýr atlayýp, yeni bir satýrdan satýrbaºý yaparak paragrafý baºlatýr.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Hey! 
<P>Burada  
<P>neler  
<P>oluyor??  
</BODY>  
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Hey!  

Burada  

neler  

oluyor??  

 
Bu satýr baºlatan etiketler hakkýnda bir not: 
Bunlarý bir defadan fazla kullanamazsýnýz. Yani bir baºka deyiºle <P><P><P> ºeklinde yazarak bir kaç tane boº 
satýr elde edemezsiniz. Genelde tek bir tane boº satýr býrakýrlar. Önce buraya bakýnýz...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Gerçekten        güzel        bir ºey. 
</BODY> 

Gerçekten güzel bir ºey. 

Tarayýcý birden fazla boºluðu tanýmaz. Gerçekten saçma görünen bir ºey ama, böyle olmasý en uygun hali. Bu 
size dökümanýn görünümünün tüm kontrolunu vermekte.  

Browsere "boºluk" geldiðini anlatan küçücük bir kod vardýr yani, -> &nbsp; ile ifade edilir.  

ªimdi bunu bir deneyin bakalým...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Gerçekten&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
güzel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
bir ºey. 
</BODY> 

Gerçekten        güzel        bir ºey.  

& özel bir karakterin baºladýðýný, ; ise bittiðini belirtir; arada kalan harfler ise, özel karakteri tanýmlarlar. Bu 
özel karakterlerden bir kýsmý aºaðýdadýr. Dikkat: bunlar hep küçük harfle yazýlmalýdýr.  

 &nbsp; ( boºluk)  

 &lt; (< küçüktür iºareti)  

 &gt; (> büyüktür iºareti)  

 &amp; (& ampersand iºareti)  

 &quot; (" çift týrnak)  

 &shy; ( soft hyphen)  

Bunlarý her zaman kullanmanýz gerekmez, bazen gerçek iºareti yazmak tarayýcý programý ºaºýrtabilir. Bu 
iºaretlerin nezaman karýºtýracaðýný nasýl anlarýz? diye sorarsanýz; Bunun tam olarak bir kuralý yoktur. Biraz 
alýºtýrma ve web sayfanýzda sapýtmýº ºekilde duran karakterleri görünce kullanmaya baºlarsýnýz.  

Bu arada hatalarýnýz üzerine düºüncelerim: Bir kýsým insanlar hatalarýn, hata yapmanýn kötü olacaðýný 
düºünerek, hata yapmamak için yeni olan hiç bir ºeyi denemezler. Elbette ayný hatayý tekrar tekrar yapmak 
biraz aptallýðýn yada nazikçe dikkatsizliðin belirtisi olsada, öðrenmeniz sýrasýnda herºeyi berbat etmekten 
korkmayýnýz. Sonuçta hatalarýnýzdan da öðreneceksiniz.  

Bu kadar gevezelik yeter artýk.  

ªimdi sizleri sýkmaya baºlamadan bir iki ºeyin üzerinden çabucak gidiverelim. Ne diyorduk? 
Browser, eðer satýrbaºý yapmasýný söylemezseniz, yazdýklarýnýzý düzgün bir metin gibi yazmaya devam eder. 
Bütün boºluklarý da 1 boºluk deðerine düºürerek gösterecektir. Eðer arada daha fazla boºluk isterseniz, 
(&nbsp;) boºluk kodu olarak kullanmanýz gerekmektedir. Bahsetmediðim bir nokta: 
Eðer, Return (yada Enter) tuºuna basarsanýz, browser onu da bir boºluk olarak kabul edecektir..(gerçekten bir 
boºluk yoksa.)  

Hemen ºu örneði inceleyin:  
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<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Gerçekten<BR>güzel<BR>bir ºey<BR> 
bir demet<BR>çiçek<BR>gibi! 
</BODY> 

Gerçekten 
güzel 
bir ºey 
bir demet 
çiçek 
gibi!  

Umarým gayet açýk seçik olarak demek istediðimi anlatmýºýmdýr... 

 

Bir sonraki anlamý kendinden menkul bir etiket  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<CENTER>Gerçekten güzel bir ºey</CENTER> 
</BODY> 

Gerçekten güzel bir ºey  

Gördüðünüz gibi ister bir kelime, isterse de tüm sayfanýz olsun, <CENTER> etiketinin arasýnda ne kalýrsa, 
ortalanýr. Bitti...  

 

Neredeyse bir kaçtane boº satýr yapmayý anlatmasýný unutuyordum. Çok kolay, istediðiniz boº satýr sayýsý kadar, 
boºluk iºaret + satýrbaºý etiketi koyunuz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Gerçekten güzel<BR> 
&nbsp;<BR> 
&nbsp;<BR> 
&nbsp;<BR> 
&nbsp;<BR> 
&nbsp;<BR> 
bir ºeyyyy.. 
</BODY> 

Gerçekten güzel 
  
  
  
  
  
bir ºeyyyy..  

 

Artýk resimlerimizi websayfamýza yerleºtirmenin zamaný gelmiº bulunuyor. ªimdi bu resimi kullanacaðýz, sað 
týklayarak resim klasörüne kopyalayýn  

 

Bir resmi belirtmek için <IMG> (image) etiketini kullanýrýz.  



Bilgisayar-IV    Ders sorumlusu   Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

9 / 24 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<IMG> 
</BODY>  

 

Ayný zaman da kaynaðýný ( src = source ) ve ölçülerini ( size ) belirtiriz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<IMG SRC="chef.gif" WIDTH=130 HEIGHT=101> 
</BODY>  

 

Bir ºeyi belirtmeden olmaz. Kaynak yani SRC resmin hangi resim olduðunu belirtirken, ayný zamanda nerede 
olduðunuda bildirir. Yukardaki SRC, "chef.gif", browserin "chef.gif" adýndaki resmi HTML ile ayný 
directory den yüklemesini belirtiyor (yani resim dosyasý ile HTML dosyanýz ayný klasörün içinde bulunuyor.)  
Aºaðýda ºemalarla anlatmaya çalýºtým (ilk baktýðýnýzda anlamazsanýz, gidin kendinize bir kahve yapýn, yada 
mevsim meyvalarýndan atýºtýrýn, uykunuz açýlsýn, tekrar okuyun. Bunlarýn da faydasý olmazsa, üzerinde resim 
olan herhangi bir web sayfasýný sað týklayýp, kaynaðýný görüntüleyin, bakýn nasýl yapmýºlar. Gene 
çözemediyseniz, üzülmeyin, bana da ilk 1-2 sefer böyle olmuºtu, bakýn ºimdi size ders bile veriyorum :-))), 
gerçekten, anlamadýðýnýz ºeyleri hiç dert edinmeyin, nasýlsa bir gün öðreniyorsunuz.)  

 

SRC="chef.gif" resmin onu çaðýran 
HTML dökümaný ile ayný klasörde olduðu 
anlamýna gelir.  

 

SRC="images/chef.gif", resmin, 
onu çaðýran HTML dökümanýndan bir 
seviye aºaðýda baºka bir klasörde 
olduðunu belirtir. Bu daha da ileri 
seviyelere gidebilir.  

 

SRC="../chef.gif", resmin, onu 
çaðýran HTML dökümanýndan bir seviye 
yukarda olduðunu belirtir. (bir itiraf-
moraliniz düzelsin diye- bu satýrda 
yazdýklarýmý, sayfayý tercüme ettiðim ºu 
ana kadar ben bile bilmiyordum. Gerçekte 
bu benim için bir hobi gibi birºey, ama 
insanlara olabildiðince yardýmcý olmaya 
çalýºýyorum, hepsi bu.)  

 

SRC="../../chef.gif" resmin, onu 
çaðýran HTML dökümanýndan iki seviye 
yukarda olduðunu belirtir (yalan yok, 
yukardaki satýrdaki itirafýmý bu satýr için 
de tekrarlayabilirsiniz, gerçekten :-))) 
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SRC="../images/chef.gif"resmin, 
onu çaðýran HTML dökümanýndan bir 
seviye yukarda ve images klasöründe 
olduðunu belirtir (artýk bu sayfa benim 
itiraflarým sayfasýna dönmeden bu konuyu 
kapamalýyým, çünkü, bir bilen olarak 
imajým bayaðý hasar aldý.)  

Diyorum ki: 

Siz kafanýzý fazla karýºtýrmayýn, web 
alanýnýzý da saçma bir hale getirmemek 
için, bütün resimlerinizi resimler diye bir 
klasörde toplayýn sonrada aºaðýdaki 
formatta bir etiketleme yapýn. Hepimizin 
selameti açýsýndan en uygunu budur. 
Zaten biz amatörlere bukadarý gerçekten 
yeterli, hem sonra kim görecek ki 
directorynizi? 

<IMG SRC="resimler/resim_adi.gif" WIDTH=130 HEIGHT=101>  
 
Bu arada bir deðiºik yoluda resimlerin kaynaðýnýn komple bir URL olmasý. Örneðin, 
http://www.korfez.net/images/banners/banner_7.gif Bana bir iyilik yapýn, web sitenize 
aºaðýdaki linki yerleºtirin (yani dersler hepten bedavaya gelmesin bari.)  

<A HREF="http://superturks.org" target="_blank"><img 
src="http://www.korfez.net/images/banners/banner_7.gif" width="144" height="54" alt="" border="0"></A>  

 

   

SSS: Websayfamý Upload ettikten sonra, resimlerim gözükmüyor neden acep? 
Resimlerimi de yüklediðime eminim, çünkü FTP programýný penceresinden 
orada olduklarýný görüyorum.  
A: Her zamanki durum, Windows tabanlý sistemlerde Chef.gif ile CHEF.GIF 
ayný ºeydir. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Resmi Unix sunucusuna koyun (genel 
durum.) 3 ayrý dosya adýna dönüºür. Siz sunucuya Chef.gif 'i yüklemesini 
söylüyorsunuz, fakat onun bulduðu ise, CHEF.GIF. 
Çözüm: bütün resim dosyalarýný küçük harfle yükleyin ve web sayfanýza 
kaydedin. Bunu da alýºkanlýk haline getirin. Ayrý bir alýºkanlýk konusu ise dosya 
adlarýnda boºluk býrakmayýn, alt karakter kullanýn. Benim Annem.gif yerine 
benim_annem.gif i tercih ediniz.  

 

Bir baºka IMG özelliði olan ALT tan da bahsetmeden geçemeyiz....  

<IMG SRC="chef.gif" WIDTH=130 HEIGHT=101 ALT="Chef">  

ALT resimin yerine kullanýlan bir açýklama yazýsýnýn bulunmasýdýr. Kullanýcýnýn tarayýcý programýnýn resim 
yükleme özelliði sayfalarýn hýzlý yüklenmesini saðlamak için kapatýlmýº, yada sadece metin gösteren bir browser 
kullanýyor olabilir. Bu gibi durumlarda ALT özelliði önemli olabilir.  

Gelelim resimlerin SIZE yani ölçülerrine.  

Bunu bir deneyin bakalým...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<IMG SRC="chef.gif"> 
</BODY> 

http://www.korfez.net/images/banners/banner_7.gif
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Gördüðünüz gibi, browser bütün iºi kendisi yapýyor, tahminen resmi ölçülendirdi ve görüntüledi. O zaman ölç,yle 
iºimiz ne? Detaylara girmezseniz sayfanýz daha çabuk yüklenir.  

Güzel tarafý nerede? ªuna bir bakýn...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<IMG SRC="chef.gif" WIDTH=300 HEIGHT=101> 
</BODY> 

 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<IMG SRC="chef.gif" WIDTH=40 HEIGHT=200> 
</BODY> 

 

Dileðidiniz ölçüleri yazabilirsiniz, ve esas ölçülerin önüne geçersiniz. ªimdi ºu kýrmýzý noktaya bakýn -> <-. 1x1 
ölçüsünde bir kare. Bakýn onunla neler yapabiliyorum...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=510 HEIGHT=1><P> 
<IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=510 HEIGHT=2><P> 
<IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=510 HEIGHT=5><P> 
<CENTER><IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=2 HEIGHT=200></CENTER> 
</BODY> 
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Nasýl ama?  

Ders 4 
 

Birazda Link vermesi (yada köprü de derler) öðrenelim.  

Gerçekten çok basit. Örneðin Korfez.net'e baðlanmak için, ºunu deneyin...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Korfeze gidin! 
</BODY> 

Korfeze gidin!  

 

 

Sonra bir çift anchor etiketi ekleyin.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Korfeze <A> gidin!</A> 
</BODY> 

Korfeze gidin!  

 

 

Sonra URL'sini ekleyin ve tamam!.. URL (Universal Resource Locator) demektir. URL esasýnda basit anlamda 
adres demektir.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Go to <A HREF="http://www.korfez.net/">korfez.net!</A> 
</BODY> 

Korfeze gidin!  

 

 

Email linki de ayný ºekilde çalýºýr. Sadece sayfa adresi yerine Email adresi kullanýrýz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Bana <A HREF="mailto:kemal@webdersleri.com">E-Mail</A> yollayýn!.. 
</BODY> 

Bana E-Mail yollayýn!.. 

 
   

SSS: E-mail mesajýnýn Konu kýsmýný önceden nasýl doldurabiliriz?  
Cevap: Çok kolay, iºte aynen böyle:  

<A HREF="mailto:kemal@webdersleri.com?subject:bir soru 

mailto:HREF="mailto:kemal@webdersleri.com">E-Mail</A>
mailto:HREF="mailto:kemal@webdersleri.com?subject:bir
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sormak istiyorum!">  

...bu ºekilde emailinizin konusunu önceden belirlemiº olurunuz, size 
emaillerinizi okumadan önce yada okuduktan sonra sýnýflandýrma kolaylýðý 
saðlar.  

 

   

SSS: Linklerin altýndaki çizgiden nasýl kurtulabilirim?  
Cevap: Teknik olarak HTML ile yapamazsýnýz, fakat Style Sheets kullanarak 
bunu baºarmanýz mümkün. Aºaðýdaki kodu HTML dökümanýnýzýn <HEAD> 
</HEAD> etiketleri arasýna yerleºtirin, sonsuza kadar çizgilerden kurtulun..  

<style type="text/css"><!--  
a:link, a:visited, a:active {text-decoration: none}  
--></style>  

 
 

Eðer dilerseniz bir resimden de link verebilirsiniz. Yukardaki 'Korfeze Gidin' örneðindeki gidin yerine bir resim 
koyabiliriz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Go to <A HREF="http://www.korfez.com/"><IMG SRC="chef.gif" WIDTH=130 
HEIGHT=101></A> 
</BODY> 

Korfeze  

 
Not: Adaºýmýz korfez.com'a her nekadar tanýºmasak da bir jest yapmýº olalým, olur ya belki yolunuz düºer (ama 
önce fiyatlarýný bir kontrol etmenizi tavsiye ederim.)  

 
     

SSS: O çirkin mavi çerçeveden nasýl kurtulabilirim?  
Cevap: Basit IMG etiketine BORDER=0 ekleyiniz!... 

 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Korfeze <A HREF="http://www.korfez.com/"><IMG SRC="chef.gif" WIDTH=130 
HEIGHT=101 BORDER=0></A> 
</BODY> 

Korfeze  

Linkler hakkýnda bir önemli konu daha... Baºkalarýnýn sayfalarýna sormadan link verebilirsiniz, zaten webi web 
yapan da bu deðil mi? Bizi nasýl buldunuz sanýyorsunuz? Bu arada hazýr link vermesini öðrenmiºken, bize de link 
verirseniz memnun oluruz. Hangi adres mi? Kolay,  
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<A HREF="http://www.korfez.net/htm/">En Güzel Web Dersleri</A> 
En Güzel Web Dersleri 

Büyük bir merak ve hevesle link derlemeye baºlayabilirsiniz, ama sizden ricam, link vereceðiniz siteleri önce bir 
inceleyin. Çünkü rasgele link verirseniz, yada herkesin bildiði Yahoo, Altavista yada bizden Superonline, 
Turk.net gibi sitelere verirseniz kimseye çok fazla bir faydanýz olmaz. Ama surf yaparken rasladýðýnýz bir çok 
güzel site vardýr, bence onlarý iyice inceledikten sonra linklerinizin arasýna katýnýz.  

 

Sayfanýza resimler koyarken, unutmatýn, sayfanýn yüklenme hýzý epeyi düºecektir. Resmin kilobyte büyüklüðünü 
düºürmek için, ölçülerini düºürmek, hatta renk sayýsýný düºürmek gerekir. Örneðin;  

 
Dimensions 310 x 304 
Renk sayýsý- 238 
Büyüklük - 69 Kb  

  
Dimensions 207 x 203 
Renk sayýsý- 238 
Büyüklük - 34 Kb  

Dimensions 207 x 203 
Renk sayýsý- 48 
Büyüklük - 19 Kb  

Gördüðünüz gibi, ilk resim, daha büyük, güzel ve kaliteli, fakat ºöyle düºünün... resimlerinizi yüklemek, 
sonsuza kadar sürecekse, ziyaretçileriniz uçup gidecekler ve büyük olasýlýkla hiçbir ºeyi görmemiº olacaklar, 
(buna dikkat, sadece resimleri deðil, hiçbir ºeyi)  
Siz bu web sayfalarýný insanlar görsün diye yapmamýºmýydýnýz?  

Resimlerin nasýl küçültüldüðünü aºaðýdaki GIF Optimizer'ý deneyerek görün. Resminizi yolluyorsunuz, ve 
"optimize" olmuº olarak geri geliyor. Unutmayýn, Gif Optimizer bu derslerin bir parçasý deðil, baºka bir 
sunucudaki bir program olup, kullanmak için online olmanýz gerekmektedir.  

GifOptimizer ücretsiz olup, GIF resimlerinizin ölçüsünü %75 kadar azaltabilmektedir. Optimize iºi 
4 basamakta yapýlmaktadýr.  
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1. GIF resminizi GIF Optimizer sunucusuna Upload ediniz.  
2. Resimdeki renklerin sayýsýný azaltýnýz  
3. Resmin en ve yükseklik ölçülerini azaltýnýz,  
4. Optimize edilmiº resmi PC nize kaydediniz.  

GifOptimizer, büyüklüðü 150kb kadar olan resimlerinizi küçültebilir,  
hatta animasyonlu GIFleri bile. Ýstediðiniz kadar kullanýnýzi, bedavadýr.. 

Adým 1: Upload GIF 

Uzak dosya 
Eðer, optimize edeceðiniz resim webde baºka bir sunucuda ise:  

1. GIF'in URLsini aºaðýda http:// diye baºlayan kýsýma devam ederek yazýnýz (Dikkat: resmin 
URLsi dedim, resmin olduðu sayfanýn URLsi deðil.)  

2. "Upload" buttonuna basýnýz...  

(Örnek: http://www.herhangibir.com/resim.gif ) 

http://
 

Upload
 

 

Yerel Dosya 
Eðer optimize etmek istediðiniz GIF dosyasý kendi bilgisayarýnýzda ise  

1. Aºaðýdaki Gözat buttonunu týklayýn.  
2. Harddiskinizdeki yerel dosyanýzý bulunuz,  
3. "Upload" buttonunu týklayýnýz.  

 

Upload
 

 
Media Builder'in diðer bedava araçlarýný inceleyiniz: 

GIFWorks � Animated Banner Maker � 3D Text Maker � ButtonMaker � FontMapper  
Animated GIFs � Backgrounds � Borders � Icons � Lines � Fonts 

 

Bir diðer opsiyon, eðer birçok resim göstermek istiyorsanýz thumbnail görüntülerini saðlayabilirsiniz. Böylece 
sayfanýn yüklenmesi kýsa zaman alabileceði gibi, ziyaretçiler de gerçekten ilgi duyduklarý resimlerin 
yüklenmesini zaten bekleyecekleri için, hiç bir yere de gitmezler. Thumbnail resimleri týklayanlar da daha büyük 
resmin olduðu sayfaya giderler.  

 
Daha büyük resmi görmek için thumbnaili týklayýnýz.  

Ýlk yapacaðýnýz ºey, resim editörünüzü çalýºtýrýp (image editör), resimlerinizin daha küçük versiyonlarýnýzý 
yapacaksýnýz. Bu ayný zamanda resmin renk derinliðini de düºürecektir. Resimlerin küçük versiyonunu yapma 
iºlemi çok önemli. Bazý kimseler thumbnail resimler yapma gayretiyle resmin <IMG> etiketindeki ebatlarýný 
küçültüyorlar, bu da herºeyi iç içe sokmaktan baºka bir iºe yaramýyor. Bütün yapmanýz gereken sadece daha 
küçük bir kopya yapmak, hepsi bu.  

Haydi bir tane yapalým, sanýrým ben Corvette'i kullanacaðým (yani mavi arabayý.) Küçük ve büyük resimleri 
çalýºtýðýnýz klasörün içine koyunuz.  

<IMG> etiketinizle baºlayýnýz  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<IMG SRC="car1-sm.gif" WIDTH=90 HEIGHT=62> 
</BODY> 

http://
http://www.herhangibir.com/resim.gif
http://
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<A> etiketlerini ilave ediniz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<A><IMG SRC="car1-sm.gif" WIDTH=90 HEIGHT=90></A> 
</BODY> 

 

 

 

URL'yi de eklediniz mi, tamamdýr!  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<A HREF="car1.jpg"><IMG SRC="car1-sm.gif" WIDTH=90 HEIGHT=62></A> 
</BODY> 

 

 

 

Bu arada, isterseniz o mavi çerçeveden kurtulmak için aºaðýdaki gibi BORDER=0 ºeklinde etiketin içine yazmayý 
unutmayýn.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<A HREF="car1.jpg"><IMG SRC="car1-sm.gif" WIDTH=90 HEIGHT=62 BORDER=0></A> 
</BODY> 

 

 

 
Bir baºka link verme ºekli ise, bir sayfanýn tamamý yerine, yalnýzca bir kýsmýna link vermek. Burayý týklarsanýz, 
gayet hoº biçimde URL'den ilk bahsetmeye baºladýðýmýz kýsma gidersiniz. Örnek vermesi zor olduðundan size 
dilim döndüðünce anlatmaya çalýºacaðým.  

Ýlk önce insanlarý yollamak istediðiniz kýsýmla iºe baºlayalým. O bölümün ilk cümlesinin ilk kelimesini bulun, ve 
<A> etiketlerinin içine alýnýz.  

<A>Sonra</A> URL'sini ekleyin ve tamam!  
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Ýkinci etapta bir isim (NAME) verin.  

<A NAME="yukari">Sonra</A> URL'sini ekleyin ve tamam!  

Yaptýðýnýz iº o noktayý iºaretlemek oldu. Artýk oraya birini yönlendirebilirsiniz.  

 

ªimdi ise gönderen bölümün linkini hazýrlayalým.  

<A>Burayý</A> týklarsanýz, gayet hoº biçimde  

 

ªimdi de yönlendireceðimiz dökümaný ekleyelim...  

<A HREF="ders_4.html">Burayý</A> týklarsanýz, gayet hoº biçimde...  

 

En son olarak ise anchor NAMEi aºaðýdaki gibi baðlayýn...  

<A HREF="lesson04.html#yukari">Burayý</A> týklarsanýz, gayet hoº biçimde...  

ders 5 
 

Gerçekten buraya kadar epeyi ºey öðrendik. ªöööyle bir hafýzanýzý yoklarsanýz, text ve font manipülasyonu, 
resimler, linkler. Ýºin temel prensiplerinden bahsedersek daha söylenecek çok ºey var (TABLE-FORM-FRAME-
CSS dersleride yolda.) Ama siz bu birkaç sayfadan sonra hiç deðilse eline yüzüne bakýlabilir web sayfalarý 
yapabilirsiniz. Biraz da TABLE ve CSS derslerini okudunuzmu göze hoº gözüken sayfalar yapma devriniz baºlar. 
Bence eðer bu iºi amatör seviyede devam ettirmek isterseniz hiç FRAME'lere bulaºmayýn. Zaten kimsede 
mecbur kalmadýkça kullanmanzýý tavsiye etmez (sayfa yüklenme hýzý FRAME'li sayfalarda epeyi düºmektedir.  

Artýk sýra ekran çözünürlüðü (Screen Resolution) konusuna geldi. Hani bir takým sayfalarda en iyi 800x600 yada 
1024x768 çözünürlükte izlenir derler ya, o konu iºte. Ben ºahsen 800x600 ölçüsünü severim, zaten 
istatistiklerde en popüler çözünürlüðün 800x600 olduðunu gösteriyor. Bunun bu iºle ilgisi nedir? diye sorarsanýz, 
cevabý:  
Çok önemli olduðudur. Çünkü sayfanýzýn insanlara nasýl göründüðünü ilgilendirmektedir. Aºaðýda bir sayfanýn 
her üç çözünürlükte görünümünü vermektedir. Sanýrým farký biraz deðerlendirirsiniz.  

   

640×480 800×600 1024×768 

Sayfanýzý tüm çözünürlüklerde kontrol etmek çok iyi bir fikirdir. Çünkü saatler süren çalýºmalar ve yerleºtirmeler 
sonunda websitenizi Upload edersiniz ve 10-15 gün sonra diyelim 17 inç ekranda 1024×768 çözünürlükte 
çalýºan arkadaºýnýzýn bilgisayarýndan ºööyle havalý bir biçimde websitenizi göstermeye kalkarsýnýz; Aman, o da 
ne, o saatlerce uðraºtýðýnýz anasayfanýz almýº baºýný gidiyor, durun, tutun, yakalayýn...(Bu dersleri size çeviren 
nacizane ben ayný hatayý yaptým, daha da korkuncu sadece kendi browserimden kontrol ettiðim bizim 
ilkturk.net'in anasayfasýydý ve ben tam 2.5 ay sonra, 40.000 (kýrkbin) ziyaretçiden sonra olayýn farkýna vardým, 
ne kötü deðil mi?)  

Bundan dolayý, yalnýz diðer çözünürlüklerde deðil, baºka ekran büyüklüklerinde de kontrol edin; 14-15-17-19 
inç ekran, Notebook, WebTV filan, aklýnýza gelen herºey.  



Bilgisayar-IV    Ders sorumlusu   Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

18 / 24 

 
ªimdi biraz da, kullanabileceðiniz formatlama araçlarýndan anlatalým. Birincisi <BLOCKQUOTE> 'dur. Bir çok 
browserlerde marjinlerinizi içeriye çeker (Tam doðru terimi bulamadým, sanýrým yaklaºýk olarak anlatabildim.) 
ªimdi hemen yukardaki paragrafa uygulayalým ve bir web sayfasýnda olsa nasýl olurdu, hemen aºaðýda izleyin.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<BLOCKQUOTE> 
Ben ºahsen 800x600 ölçüsünü severim, zaten istatistiklerde en popüler 
çözünürlüðün 800x600 olduðunu gösteriyor. Bunun bu iºle ilgisi nedir? diye 
sorarsanýz, cevabý:  
Çok önemli olduðudur. Çünkü sayfanýzýn insanlara nasýl göründüðünü 
ilgilendirmektedir. Aºaðýda bir sayfanýn her üç çözünürlükte görünümünü 
vermektedir. Sanýrým farký biraz deðerlendirirsiniz. 
</BLOCKQUOTE> 
</BODY> 

 
Ben ºahsen 800x600 ölçüsünü severim, zaten istatistiklerde en popüler çözünürlüðün 
800x600 olduðunu gösteriyor. Bunun bu iºle ilgisi nedir? diye sorarsanýz, cevabý:  
Çok önemli olduðudur. Çünkü sayfanýzýn insanlara nasýl göründüðünü ilgilendirmektedir. 
Aºaðýda bir sayfanýn her üç çözünürlükte görünümünü vermektedir. Sanýrým farký biraz 
deðerlendirirsiniz.  

 

 

Bir baºka kullanýºlý araç, LIST özelliðidir. ORDERED list'ler ve UNORDERED list'ler vardýr.  

Bu ordered list örneðidir 

1. Büyük bir ºey  
2. Küçük bir ºey  
3. Kýsa bir ºey  
4. Uzun bir ºey  

 

Bu da unordered list örneði 

 Kýrmýzý  
 Mavi  
 Eski  
 Yeni  

Önce bir taneUNORDERED list yapalým. Gerçekten çok basittir.  

ªööyle baºlayýn  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Karnemi alýnca istediklerim!. 
</BODY> 

Karnemi alýnca istediklerim!. 

 
Not- teknik olarak henüz listeyi yapmaya baºlamadýk, bu sadece baºlýk.  

 

Unordered list etiketlerini ekleyin  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Karnemi alýnca istediklerim!. 
<UL> 
</UL> 
</BODY> 

Karnemi alýnca istediklerim!. 
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Liste maddesi ekleyin.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Karnemi alýnca istediklerim!. 
<UL> 
<LI>kýrmýzý bir bisiklet 
</UL> 
</BODY> 

Karnemi alýnca istediklerim!. 

 kýrmýzý bir bisiklet  

 

 

Bir kaç tane daha ekleyin...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Karnemi alýnca istediklerim!. 
<UL> 
<LI>kýrmýzý bir bisiklet 
<LI>bir sürat teknesi 
<LI>bir PC 
<LI>bir TV 
<LI>bir de Melanie Griffith 
</UL> 
</BODY> 

Karnemi alýnca istediklerim!. 

 kýrmýzý bir bisiklet  
 bir sürat teknesi  
 bir PC  
 bir TV  
 bir de Melanie Griffith  

 
Ýºte Liste dediðin de böyle olmaz mý?!  

 

Pekiii ordered list'i nasýl yapacaðým? Kolay! <UL> etiketini <OL> olarak deðiºtirin.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Karnemi alýnca istediklerim!. 
<OL> 
<LI>kýrmýzý bir bisiklet 
<LI>bir sürat teknesi 
<LI>bir PC 
<LI>bir TV 
<LI>bir de Melanie Griffith 
</OL> 
</BODY> 

Karnemi alýnca istediklerim!. 

1. kýrmýzý bir bisiklet  
2. bir sürat teknesi  
3. bir PC  
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4. bir TV  
5. bir de Melanie Griffith  

 

 

Baºka bir liste tipi ise definition list'tir.  

Rüºtü Rençber  
Fenerbahçe'nin kalecisi olup, ayný zamanda Milli takýmýnda kalesini korumaktadýr. Arasýra aptalca goller 
yeme huyu ortaya çýksa da, 2001 yýlýnda diðer yýllara göre daha az saçmaladýðýndan, Fener sonunda 
ºampiyon oldu.  

Taffarel  
Galatasaray'ýn son bir kaç sezondur file bekçiliðini yapan Taffarel, ayný zamanda Brezilya Milli takýmýnýn 
da kalecisidir. Türkiye'yi çok seven Taffarel bu sene memleketine dönecekmiº.  

 

Hadi baºlayalým...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<DL> 
</DL> 
</BODY> 

 

Sonra definition baºlýðýný atýnýz...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<DL> 
<DT>Rüºtü Rençber 
</DL> 
</BODY> 

Rüºtü Rençber  

 

 

Definition maddesini yazýnýz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<DL> 
<DT>Rüºtü Rençber  
<DD>Fenerbahçe'nin kalecisi olup, ayný zamanda Milli takýmýnda kalesini 
korumaktadýr. Arasýra aptalca goller yeme huyu ortaya çýksa da, 2001 yýlýnda 
diðer yýllara göre daha az saçmaladýðýndan, Fener sonunda ºampiyon oldu. 
</DL> 
</BODY> 

Rüºtü Rençber  
Fenerbahçe'nin kalecisi olup, ayný zamanda Milli takýmýnda kalesini korumaktadýr. 
Arasýra aptalca goller yeme huyu ortaya çýksada, 2001 yýlýnda diðer yýllara göre 
daha az saçmaladýðýndan, Fener sonunda ºampiyon oldu.  

 

 

Rötuº olarak, baºlýðý kalýnlaºtýrýp, altýna da Taffarel'i yerleºtirdik mi listemiz biter.  
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<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<DL> 
<DT><B>Rüºtü Rençber </B> 
<DD>Fenerbahçe'nin kalecisi olup, ayný zamanda Milli takýmýnda kalesini 
korumaktadýr. Arasýra aptalca goller yeme huyu ortaya çýksa da, 2001 yýlýnda 
diðer yýllara göre daha az saçmaladýðýndan, Fener sonunda ºampiyon oldu. 
</DL> 
</BODY> 
<DL> 
<DT><B>Taffarel </B> 
<DD>Galatasaray'ýn son bir kaç sezondur file bekçiliðini yapan Taffarel, ayný 
zamanda Brezilya Milli takýmýnýn da kalecisidir. Türkiye'yi çok seven Taffarel 
bu sene memleketine dönecekmiº. 
</DL> 
</BODY> 

Rüºtü Rençber  
Fenerbahçe'nin kalecisi olup, ayný zamanda Milli takýmýnda kalesini korumaktadýr. 
Arasýra aptalca goller yeme huyu ortaya çýksa da, 2001 yýlýnda diðer yýllara göre 
daha az saçmaladýðýndan, Fener sonunda ºampiyon oldu.  

Taffarel  
Galatasaray'ýn son bir kaç sezondur file bekçiliðini yapan Taffarel, ayný zamanda 
Brezilya Milli takýmýnýn da kalecisidir. Türkiye'yi çok seven Taffarel bu sene 
memleketine dönecekmiº.  

 

 

Gelelim çok sýk kullandýðýmýz Horizontal Rule (yani Ufki Hat-eski Türkçe) yani düz çizgi. Bunu gerçekten çok sýk 
kullanýrýz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<HR> 
</BODY> 

 

 

 

Birkaç tane opsiyonumuz vardýr.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<HR WIDTH=20%> 
<HR WIDTH=50%> 
<HR WIDTH=100%> 
<HR WIDTH=20> 
<HR WIDTH=50> 
<HR WIDTH=100> 
</BODY> 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bunun anlatýmý kendinden menkul..  
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<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<HR WIDTH=60% ALIGN=LEFT> 
<HR WIDTH=60% ALIGN=RIGHT> 
<HR WIDTH=60% ALIGN=CENTER> 
</BODY> 

 
 
 

 

 

Ayný zamanda kalýnlýðý da kontrol edebilirsiniz...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<HR WIDTH=60% SIZE=1> 
<HR WIDTH=60% SIZE=3> 
<HR WIDTH=60% SIZE=8> 
<HR WIDTH=60% SIZE=15> 
</BODY> 

 
 
 

 

 

 

Ýçi dolu, tek bir çizgi de yapabilirsiniz  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<HR WIDTH=60% SIZE=1 NOSHADE> 
<HR WIDTH=60% SIZE=3 NOSHADE> 
<HR WIDTH=60% SIZE=8 NOSHADE> 
<HR WIDTH=60% SIZE=15 NOSHADE> 
</BODY> 

 
 
 

 

 

 

Hatýrlarsýnýz, geçmiºte bir yerde, browserin formatlamayý anlamadýðýný, sadece metni peºpeºe yazdýðýný 
söylemiºtim, aynen bu ºekilde...  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 

                 \|/  
                (@ @) 
     +----oOO----(_)-----------+ 
     |       HTML DERSLERÝ     | 
     |          herkese        | 
     |          lazým          | 
     +-----------------oOO-----+ 
               |__|__|   
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                || || 
               ooO Ooo 
</BODY> 

 
\|/ (@ @) +----oOO----(_)-----------+ | HTML DERSLERÝ | | herkese | | lazým | +-----------
------oOO-----+ |__|__| || || ooO Ooo  

 
 

Eveet, <PRE> (preformat) etiketleriyle, bunu engelleyip, metnin yazdýðýmýz ºekilde görünmesini saðlarýz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<PRE> 

                 \|/  
                (@ @) 
     +----oOO----(_)-----------+ 
     |       HTML DERSLERÝ     | 
     |          herkese        | 
     |          lazým          | 
     +-----------------oOO-----+ 
               |__|__|   
                || || 
               ooO Ooo 
</PRE> 
</BODY> 

 
                 \|/  
                (@ @) 
     +----oOO----(_)-----------+ 
     |       HTML DERSLERÝ     | 
     |          herkese        | 
     |          lazým          | 
     +-----------------oOO-----+ 
               |__|__|   
                || || 
               ooO Ooo 
 
* Dikkat, monospaced font kullanýlmýºtýr.  

 
SSS :kardeºim, bunlar çocuk iºi, bizim böyle soytarýlýklara ayýracak vaktimiz 
yok (çocuklar, alýnmayýn, ama 20 yaºýn üstündeki herkes böyle söyler.)  

 
Cevap: Biraz hayal gücünüzü kullanýn bakalým, hadi, söylemezsem duramam, 
<PRE></PRE> etiketlerini kullanarak bir de ºiir yazmayý deneyin bakalým, 
yada ºöyle diyelim, önce bir iki kýt'a Orhan Veli'den yazýn, neye benziyor, 
sonra da her ºeyi yeniden <PRE></PRE> etiketlerini kullanarak yazýn.  
Tamam, tamam ºiir meraklýlarý teºekküre gerek yok, zaten yeterince teºekkür 
etmiºsinizdir içinizden.  

 

En son yorum etiketini tartýºacaðýz.  

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<!--Bu bir yorumdur--> 
Bu deðildir<P> 
Yorumlarýnýzý dökümanýn herhangi bir yerine koyabilirsiniz ve browser de 
içindeki hiçbirºeyi deðerlendirmesine almaz. Gizli mesajlar koyabilirsiniz <!--
Selam abicim!--> kendinize notlar olabilir, <!--Akºam ekmek al--> yada önemlisi, 
sayfanýzýn kaynak koduna bakan birine yardýmcý olabilecek bir mesaj olabilir 
.<!--Bu sayfadan araklama yapanýnnn&%Ç£#$!--> 
</BODY> 

Bu deðildir  

Yorumlarýnýzý dökümanýn herhangi bir yerine koyabilirsiniz ve browser de içindeki hiçbirºeyi 
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deðerlendirmesine almaz. Gizli mesajlar koyabilirsiniz kendinize notlar olabilir, yada 
önemlisi, sayfanýzýn kaynak koduna bakan birine yardýmcý olabilecek bir mesaj olabilir .  

 
Herºeyin açýkça anlaºýlmasý için, yorum <!-- ile baºlamalý -->ile bitmeli 
Yorumun için baºka HTML etiketleri koysanýz bile, browser onlarý dikkate almaz. Browseriniz taaa ki --> 
iºaretini görene kadar herºeyi atlar.  

 

Ýster inanýn, ister inanmayýn ama bitti. Evet çevirisi bana sýkýntý verdi, ama sizlerin yüzündeki mutlu ifadeyi 
düºündükçe ha gayret dedim ve biraz da e-dersane.com un vermiº olduðu link sayesinde 6 aydýr elimin bir türlü 
varýpta yapamadýðým çeviriyi 2 günde bitirdim. ªimdi istatistiklere bakacaðým, bu sayfalar yeterince ilgi görürse 
(ilgiden kastettiðim, günde en az 10 ziyaretçi), ayný çabuklukla CSS ve TABLE derslerine devam ederim, ona 
göre.  

Gelelim konumuza; Artýk bir web sayfasý yapmak için gerekli esas etiketlerin hepsini biliyorsunuz. Daha baºka 
etiketler var mý? Evet, tahmin ettiðinizden de fazla. Fakat size garanti veririm, buraya kadar öðrendiklerinizle 
%70 etiketleri öðrenmiº oldunuz. TABLE, FRAME ve FORM konularýný da çevirdim mi, geri kalan %27 yi de 
öðrenmiº olursunuz. ªimdi çok meraklýlar soracaklar, bize kalan %3 ü göstermiyecekmisiniz?? 
Hayýr, çünkü o etiketler ya ºimdiye kadar öðrendiklerinizin bir kopyasý, ya da çok sýnýrlý ve özel kullanýmý olan 
ºeyler, sonra zaten bir yerlerde karºýnýza çýkýnca öðrenirsiniz.  

Gelelim, HTML editör programý faslýna. Derler ya, bir kelime HTML bile bilmenize gerek yok, iºte FRONT Page 
kullanýn falan filan. Hiç böyle ºeylere raðbet etmeyin. Çünkü FRONTPAGE gibi bir programý öðrenmek için 
harçayacaðýnýz zaman içerisinde bu HTML derslerini yalayýp yutarsýnýz. Ondan sonra mantýðýný bile 
çözemediðiniz bir programý kullanýrken yaptýðýnýz hatalarý bulmaya çalýºacaðýnýza, text-tabanlý HTML Editör 
programýnýzla sayfanýza hakim olmanýz daha kolay olur. 

 
 
 

 
 
 


