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BÖLÜM 1 

Dreamweaver MX 2004 Menüleri

File / Dosya

Yeni bir belge açmak (New), kaydedilmiş belgeleri açmak (Open, Open Recent), 
belgelerimizi kaydetmek (Save, Save As), belgelerimizi tanımladığımız lokal server 
klasörüne kaydetmek (Save to Remote Server) dışarıdan veri getirmek (Import), 
dışarıya veri vermek (Export), aktif belgemizi sınamak (Preview in Browser) gibi 
işlemleri gerçekleştirmek için bu menüyü kullanacağız. 

Edit / Düzen

Edit menüsü programımız ve üzerinde çalıştığımız belgemiz ile ilgili ayarlar 
yapabileceğimiz menüdür. Kısaca özetlemek gerekirse; yaptığımız işlemleri geri almak 
(Undo), clipboarda kopyaladığımız bir nesneyi yapıştırmak (Paste, Paste HTML, Paste 
TXT), nesne kopyalamak (Copy, Copy HTML), gelişmiş arama işlemi yaptırmak, 
programın kısayol tuşlarını değiştirmek (Keyboard Shortcuts), programın görsel ve 
işlevsel ayarlarını yapmak (Preferences) için bu menüyü kullanacağız. 

Ayrıca belgelerinizin içerisinde kullandığınız nesneleri ayrı bir program ile düzenlemek 
isterseniz bunun için de Edit with External Editor komutunu tıklamanız yeterli 
olacaktır. Edit  menüsünde ise  bu komut ile hangi uzantılı nesneleri hangi programın 
düzenleyeceğini belirtebileceksiniz. Tag Libraries komutunu tıklayarak Taglerin kullanım 
şekillerine de erişebilirsiniz.

View / Görünüm 

Programın ve unsurlarının görünümlerini kişiselleştirebileceğiniz komutları bu menü 
altında bulabilirsiniz. 

Çalışma sırasında hem kod sayfasını hem de tasarım sayfasını görmek istiyorsak Code 
and Design komutunu, görünümler arasında geçiş yapmak için ise Switch Views
komutunu tıklamalıyız. Yine bu menünün altındaki komutlar ile sayfaya cetvel ekleyebilir 
(Ruler), görünüme ızgara ekleyip düzenleyebilir (Grid, Show Grid, Grid Settings), 
panelleri kapatabilir, görünmesini istediğimiz araç çubuklarını aktif hale getirebiliriz.

Insert / Ekle

Sayfamızı oluştururken kullanacağımız nesnelerin tümünü bu menü yardımı ile 
ekleyebiliriz. Resim, layer, tablo, ses dosyaları, scriptler, foto albüm, Flash buton, formlar 
ve form nesneleri bu menüdeki komutlar ile sayfamıza ekleyebileceğimiz nesnelerden 
sadece birkaçı. Uygulamalarımızda bu işlemlere ayrıntıları ile değineceğiz.

Modify / Değiştir

Modify menüsü ile nesnelerimize köprüler (Make Link) atayabilir ve köprünün hedefini 
(_blank, _parent...) ayarlayabiliriz. Bunlara ilave olarak eklediğimiz tabloları, resimleri ve 
frameleri düzenleyebilir, katmanları hizalayabilir ve de temalar ile ilgili işlemleri 
yürütebiliriz.

Text / Metin 



Paragrafın formatını, hizalamasını, fontun seçimini, rengini, puntosunu, stilini, stil 
dosyalarını bu menü ile ayarlayabiliriz. Ayrıca hazırladığımız listelerdeki simgeleri de bu 
menüden düzenleyebilmekteyiz.

Command / Komutlar

Komutlar menüsünde fotoğraf albümü, komut kayıtları, extension yönetimi, renk şeması 
yapacak komutları bulabilirsiniz. Ayrıca Dreamweaver’in gizli kalmış fakat çok işlevsel bir 
komutu da bu menüde. HTML belgelerinizdeki gereksiz kod satırlarını silebileceğiniz bu 
komut ile belgelerinizin boyutunu küçültebilirsiniz (Clean Up Word HTML).

Site / Site

Dreamweaver’de lokal bir site tanımladıysanız sitenizi yöneteceğiniz komutları bu menüde 
bulabilirsiniz. Site tanımlama, silme, raporlama gibi işlemleri bu menüdeki komutlar ile 
yapabilirsiniz.

Window / Pencere

Bu menü ile ise Dreamweaver’in panellerini yönetebilirsiniz. Panelleri kedi istediğiniz 
şekilde kişiselleştirebilir, varsayılan panel düzenine geri dönebilir ve belgelerinizin 
arasında geçiş yapabilirsiniz. Programdaki bütün paneller bu menüden 
yönetilebilmektedir.

Help / Yardım

Son olarak bu menüden de program hakkındaki gerekli bilgileri alabilir, yardım dosyaları 
içersinde derdinize deva arayabilirsiniz. Offline olarak derdinize deva bulamadıysanız 
Macromedia yardım merkezine de bu menüden tek tıkla ulaşabilirsiniz.

BÖLÜM 2

MX 2004’te Paneller ve Özellikleri 

Properties Paneli

Dreaweaver’de yaptığımız bütün işlemlerin özelliklerini bu panel yardımı ile 
ayarlayabilmekteyiz. Eğer nesnemiz bir resim ise alternatif metnini, köprüsünü, 
hizalamasını, dış kenarlığını, resmin boyutlarını, parlaklığını, hotspotunu bu panelden 
düzenleyebiliriz. Eğer nesnemiz bir metin ise fontunu, puntosunu, fontun rengini, 
köprüsünü, hizalamasını bu panel ile düzenleriz. Kısaca belgemize eklediğimiz bütün 
nesnelerin özelliklerini bu panel ile düzenleyeceğiz.

Insert Paneli



Bu panelimizin içeriği de adı gibi Insert menüsüyle aynıdır. Tabloları, katmanları, Flash 
butonları, resimleri, form nesnelerini vb. nesneleri bu menüden ekleyebiliriz. Macromedia 
bu paneli iki stilde tasarlamış. İlki, web sayfalarında gördüğümüz drop-down menü 
stilinde, ikincisi ise bir araç çubuğu stilinde. Bu işlem için Insert yazısının üzerine sağ 
tıklayın ve Show as Tabs komutunu tıklayın. Bu işlemden sonra Insert panelimiz tek 
satır halinde bütün nesneleri gösterecektir. Eğer varsayılan stile geri dönmek istiyorsanız 
tekrar Insert panelinde sağ tıklayıp Show as Menu komutunu tıklamanız yeterli 
olacaktır. 

Bu panelde göze çarpan asıl özellik ise istediğiniz nesneleri seçerek bu paneli 
kişiselleştirebilmenizdir. Bu işlem için panelin üzerinde sağ tıklayalım. İkinci adımda ise 
Customize Favorites komutunu çalıştıralım. Çıkan pencereden sık kullandığınız 
komutları sağ tarafa ekleyin ve OK butonuna basın. Belirlediğiniz komutların simgelerinin 
bu panelde Favorites başlığı altında toplandığını göreceksiniz.

Design Paneli

CSS Styles

Sayfalarımızda kullanacağımız CSS belgelerini bu panel yardımıyla tasarlayacağız. Yeni 
stil tasarlamak, var olan bir stili belgemize çağırmak, var olan bir stil üzerinde değişiklik 
yapmak gibi işlemleri CSS Styles panelinde yapacağız.

Layers

Belgemizde yer alan bütün katmanları bu panel üzerinde görebiliriz. Ayrıca belgemizde 
birden fazla katman kullandıysak ve bu katmanların bir biri üzerine gelmesini 
istemiyorsak bu panelden Prevent Overlaps sekmesini tıklamalıyız.

Code Paneli



Snippets

Dreamweaver’ın sağladığı kolaylıklardan biri de Snippets paneli. Hazır kod arayanlar için 
tasarlanmış bu panelin içeriğinde Javascript kodları, navigasyon çubuğu örnekleri, 
browser scritlerini ve hazır form elemenların bulabilirsiniz. Yapmanı gereken tek şey 
istediğiniz kodu seçip çift tıklamak ve Snippets metin alanından kopyalayıp scripti 
belgenize eklemek.

Refference

Bu panelde ise PHP, SQL, ASP.NET, HTML, JAVASCRIPT gibi programlama dillerinin 
kullanım kılavuzu var. Bu dillerdeki komutların, fonksiyonların nasıl kullanıldığı anlatılmış. 

Application Paneli

Databases

Adından da anlaşılacağız gibi veritabanı ile ilgili işlemleri Application panelinden 
yöneteceğiz. Databases bölümünde ise veritabanı bağlantıları için Connection 
tanımlayacağız. Tabi öncelikle bir sanal site tanımlamamız gerekecek. Veritabanı 
uygulamaları bölümünde (BÖLÜM 4) bu işlemleri ayrıntılarıyla ele alacağız..

Bindings

Veritabanımız için kayıt setlerini (Recordset), değişkenleri (Session Variable, Application 
Variable, Request Variable) ve veritabanımızın SQL ile işlenmesini (Command) bu 
panelden yöneteceğiz.

Server Behaviors

Hiç bir programlama bilgisine sahip olmadan bu panel yardımıyla üyelik sistemleri, 
veritabanına kayıt girişi, kayıt silme, bilgi güncelleme gibi işlemleri yürütebilirsiniz. İleriki 
uygulamalarımızda da bu paneli sık sık ziyaret edeceğiz..

Components



Bu panelde ise ASP.NET C#, ASP.NET VB, Macromedia ColdFusion MX, JSP gibi diller için 
Web Servisi bulunmaktadır. 

Tag Inspector

Attributes

Bu tarz bir paneli Visual Basic 6’dan hatırlayacaksınız. Değişkenleri girerek nesnelerinizi 
böyle bir menü yardımıyla işleyebiliyordunuz. Dreamweaver’de ise bu panel yardımıyla 
nesnelerinizin özelliklerini düzenleyebiliyorsunuz. Eğer nesne bir resimse alternatif 
metnini, boyutları, kaynağını, nesne Flash filmi ise boyutlarını, eğer bir stil dosyası 
atayacaksanız atama işlemini vb. gibi işlemleri bu panel yardımıyla yapabilirsiniz.

Behaviors

İşte Dreamweaver’in harikalar yarattığı panele geldik. Hiç bir programlama bilgisine sahip 
olmadan, drop-down menüleri swap imageları, tarayıcı işlemlerini, tarayıcı mesajlarını, 
ses dosyası çalıştırmayı, katman animasyonlarını bu panelden yöneteceğiz. Sizinde en sık 
kullanacağız panelin bu olacağını görür gibiyim.

Relevant CSS

Revelant CSS paneli de işlevsel olarak Attributes paneli ile aynı mantıkta çalışıyor.  
Fakat bu panel Attributes’ten farklı olarak sadece CSS Stil Dosyalarının özelliklerini 
değiştirebiliyor. Eğer bir CSS dosyanız varsa Design panelinden seçin, Revelant CSS’nin 
etkinleştiğini göreceksiniz. Stiller konusunu uygulamalarımıza daha geniş ele alacağız.



Files Paneli

Files

Daha önceden tanımlamış olduğumuz sanal sitemizi yöneteceğimiz panel ise Files Paneli. 
Bu panel yardımıyla yeni bir sanal site tanımlayabileceğimiz gibi tanımlanmış bir siteyi de 
yönetebiliriz. Dallanmış görünüm sayesinde sitenizdeki dosyaların tümüne bu panelden 
erişebilirsiniz. Sanal site tanımlamayı ve yönetmeyi  Uygulamalar bölümümüzde ele 
alacağız..

Assets

Belgelerinizin içindeki sık kullandığınız nesnelerinizi aynı Internet Explorer’daki gibi 
Favorites bölümüne gönderebilirsiniz. Bu işlem için Dreamweaver’de Assets panelini 
kullanacağız. Eğer nesnelerinizden birini bu panele göndermek istiyorsanız, nesnenin 
üzerinde sağ tıklayın ve (resim dosyası için geçerli) Add to Image Favorites komutunu 
tıklayın. Örneğin aynı yöntemle bir metin için Favorites Color belirlediniz. Bu rengi tek 
tıklamayla herhangi bir metin içinde kullanabilirsiniz. Bunun için ilgili metni seçelim. 
Assets paneline gelelim ve Colors butonunu tıklayalım. Son olarak Favorites’e eklemiş 
olduğumuz rengin üzerinde sağ tıklayıp Apply  diyelim. Favorite Color’ın seçili metne 
uygulandığını göreceksiniz.



BÖLÜM 3

Dreamweaver MX 2004 Uygulamaları
Sayfaya Media ve Nesne Ekleme 

| Yeni Bir Belge Açmak |

Dreamweaver’da yeni bir belge açmak için birden çok seçeneğimiz var. Sırasıyla gözden 
geçirelim. İlk olarak  en çok bilinen yöntemi kullanalım. CTRL + N veya File > New 

Category panelinden normal statik bir belge mi yoksa dinamik bir belgemi kullanmak 
istediğimizi belirteceğiz. Sonraki adımda ise belgemizin dil problemini çözeceğiz. Bunun 
için Preferences butonuna basalım ve Default Encoding menüsünden Türkçe 
(Windows) seçeneğini tıklayalım. Artık yeni bir belgemiz var ve Türkçe karakter sorunu 
yaşamayacağız.

İkinci yöntem ise Dreamweaver’i ilk kurduğumuzda açılışta karşımıza çıkan erişim aracı. 
Bu aracı kullanmak hem daha pratik hem de bu aracın yukarıda görüşmüş olduğunuz 
pencereden daha estetik olduğu tartışılmaz bir gerçeklik. Don’t Show Again sekmesini 
işaretlemezsek bu menü programı her çalıştırdığınızda karşımıza çıkacaktır.

| Belgenin Arkaplan Rengini Ayarlamak |

Yeni bir belge açmıştık. Şimdi ise arkaplan rengini değiştirmek istiyoruz. Bu işlem için 
belgemizde sağ tıklayalım ve Page Properties komutunu çalıştıralım ve bu pencereyi 
biraz tanıyalım.



Page Font : Belgede kullanılacak font.
Size : Fontun puntosu (büyüklüğü) boyutunu.
Text Color : Fontun rengi.
Background Color : Belgemizin arkaplan rengini bu menüden değiştirebilirsiniz.
Background Image: Belgenize aynı masaüstünde olduğu gibi duvar kağıdı atamayı bu 
menüden yapabilirsiniz. Bunun için Browse butonuna basalım ve bir kullanacağımız resmi 
seçelim ve OK butonuna basalım. Resmin duvar kağıdı şeklinde döşendiğini göreceksiniz.
Left Margin : Soldan boşluk kalacak pay.
Right Margin : Sağdan boşluk kalacak pay.
Top Margin : Üstten boşluk kalacak pay.
Bottom Margin : Alttan boşluk kalacak pay.

Linklerinizin renkleriyle ilgili ayarları da Links menüsünden yapabilirsiniz.

| Resim Eklemek |

Belgemizin arkaplanını da ayarladık. Bu aşamada ise sayfamıza bir resim ekleyeceğiz.
Bunun için iki yol kullanacağız. Birinci yol  Insert > Image yoludur. İkinci yol ise Insert
panelinden Insert Image butonuna tıklayıp Image seçeneğini seçmek ve belirlediğimiz
resmi bulup sayfamıza eklemektir.

Belirlediğimiz resim sayfamıza eklemiş olacaktır. Bu statik bir resim. Şimdi ise dinamik 
hareketli bir resim ekleyeceğiz ve bu resme link vereceğiz.



| Rollover Image |

Bu yöntemi Web sayfalarınıza buton eklemek için uygulayabilirsiniz. Eklediğimiz 
resimlerden önce 1 numaralı olanı görünecek fare butonumuzun üstüne geldiğinde ise 
ikinci resim aktif olacaktır. Bundan nasıl yararlanabiliriz. Örneğin ilk butondaki renk biraz 
koyu olur ikinci butonda ise renk ilkine nazaran biraz daha açık olur. Fare butonun 
üzerine geldiğinde resim değişimi çok hızlı olacağından butonumuzun üzerinde parlama 
etkisi görünecektir. Insert > Image Object > Rollover Image yönergesini izleyerek 
Rollover Image ekleyebilirsiniz. Şimdi işlim uygulayacağımız pencereyi tanıyalım.

Image Name : Resmimizin ismi.
Original Image : Butonumuzun ilk resmini seçmek için Browse butonuna 
basarak. 1 numaralı butonumu bulalım ve OK butonuna basalım. 
Rollover Image : Aynı işlemi 2 numaralı butonumuz için yapalım.
Preload Rollover Image : Bu sekmeyi işaretlerseniz Rollover Buton yani bizim 2 
numaralı butonumuz Web’de yüklenen kadar 1 numaralı butonumuz görüntülenmeye
devam edecektir.
Alternate Text : Web’de resmimiz yüklenene kadar resim yer tutucular 
kırmızı çarpı şeklinde resmimizin yerini belli ederler. Yükleme süresi içerisinde ziyaretçiye 
kırmızı çarpıları izletmek pekte hoş olmaz. Bu metin kutusuna yazacağınız metin 
resmimiz yüklenen kadar kırmızı çarpıların yerinde duracaktır. Bu sayede ziyaretçi en 
azından hangi resmin ne olduğunu görebilecektir. Ama doğru olan butonlarımızın 
boyutunu iyi ayarlamak, büyük boyutta fontlar kullanmamaktır.   
When clicked, Go to URL : Butonumuza tıklandığında gidilecek Internet adresini de bu 
satıra yazıyoruz.

Belgemizi kaydedelim ve sınayalım. Fare ile üzerine geldiğimizde butonların 
hareketlendiğini göreceksiniz. Tıkladığınızda ise belirttiğimiz adrese gidecektir.

| Flash Web Albümü Oluşturmak |

Küçük bir fotoğraf arşiviniz var ve siz bunu Internet üzerinden yayınlamak istiyorsunuz. 
Tabi güzel fotoğraflar iyi bir şekilde yayınlanmalı. Fakat iyi bir navigasyon aracı 
oluşturacak vaktinizde yok. Uğraşmayın, açın Dreamweaver’ı ve Insert > Media > 
Image Viewer yolunu izleyin. Elinizdeki fotoğrafların güzelliğine yaraşır bir navigasyon 
aracı oluşturun.

Image Veiwer komutunu tıkladıktan sonra karşımıza SWF  çıktısını nereye kaydetmek 
istediğimizi soran bir pencere çıkacak. Dreamweaver bu aracı Flash nesnesi olarak çıktı 
verecektir. Kaydedeceğimiz klasörü belirleyin ve KAYDET butonuna basın.



Bu aşamada dikkat etmemiz gereken durum resimlerin yolunun Image Veiwer’e doğru 
tanımlamaktır. Tag Inspector paneline geçelim ve resim göstericimizin ince ayarlarını 
yapalım.

bgColor : Arkaplan rengi.
captionColor : Başlık Rengi
captionFont : Başlık Fontu
captionSize : Fontun Puntosu
frameColor : Kenarlık Rengi
frameShow : Kenarlığı Göster / Gizle
frameThickness : Kenarlık Boyutu
imageCaption : Resimlerin Başlıkları
imageLinks : Resimlere Verdiğimiz Köprüler, Linkler.
imageLinkTarget : Linklerin Hedefleri.
imageURLs : Resimlerin Bulunduğu Klasörün Yolu.
showControls : Kontrol Panelini Göster / Gizle
slideAutoPLay : Slayt Düzeninde Oynat.
slideDelay : İki Oynatım Arasındaki Zaman Aralığı.
slideLoop : Slayt Sonsuz Döngüde 
title : Etiket
titleColor : Etiket Rengi
titleFont : Etiket Fontu
titleSize : Fontun Puntosu
transitionsType : Geçiş Efektleri

Göstericinin arkaplan rengini bgColor kutusundan ayarlayabilirsiniz. Gösterimin başlığını 
Image Caption, başlığın rengini captionColor, fontunu ve puntosunu sırasıyla 
captionFont, captionSize kutularından düzenleyebilirsiniz. Göstericimizin sırasıyla 
kenarlık rengini, kenarlık gösterilip gösterilmeyeceğini, kenarlık kalınlığını frameColor, 
frameShow, frameThickness kutularından düzenleyeceğiz. imageLinks kutusundan 
resimlerimize link vereceğiz. imageLinkTarget kutusundan ise verdiğimiz linklerin yeni 
sayfada mı açılacağını, hangi framede açılacağını vb. yani hedefini belirteceğiz.
imageURL kutusundan resimlerimizin bulunduğu klasörü belirteceğiz. showControls
kutusu aktifken resim göstericimizin dolaşım çubuğu aktif olacaktır. Yani butonlar 
yardımıyla resimlerimiz arasında gezinebileceğiz. slideAutoPlay kutusu aktif ise sayfa 



yüklendikten sonra oynatım otomatik olarak başlayacaktır. slideDelay kutusuna 
gireceğiniz değer iki resim gösterimi arasında kaç saniye olacağını belirleyecektir.
slideLoop kutusundaki değer eğer Yes ise gösterim bittikten sonra otomatik olarak 
baştan başlayarak tekrar gösterime devam edecektir ve bu sonsuz bir döngü şeklinde 
oynatım sürekli başa alınacaktır. Gösterimimizin etiketini, adını title kutusuna yazacağız. 
Sırasıyla etiketimizin yazı rengini, fontunu, fontun puntosunu titleColor, titleFont, 
titleSize kutularından belirleyeceğiz. İki resim arasındaki geçiş efektlerini de 
transitionsType kutusundan ayarlayacağız.

Uygulamamızın başında Image Veiwer’e eklemiştik. İnce ayarlarımızı da yaptık şimdi
resimlerimizi ekleyelim.

+ butonuna basıp ve çıkan sarı klasör simgesine tıklayalım. Eklemek istediğiniz resimleri 
seçelim ve OK butonuna basalım. Bu işlemi eklemek istediğimiz her resim için
uygulayacağız. 

Belgemizi kaydedelim ve klavyemizden F12 tuşuna basarak sınayalım. İşte size hızlı ve 
kullanışlı bir resim gösterici.

| Hotspot Kullanımı |

Sayfalarınıza eklediğiniz resimlerin istediğiniz herhangi bir noktasına link verecek bir 
programsa aradığını bu işlevi uzaklarda aramayın. Çünkü Dreamweaver’in Properties 
panelinde.

Grafik editörlerinden herhangi birisi ile üzerinde BYTE Eylül, BYTE Ekim, BYTE Kasım 
yazan bir resim oluşturalım ve sayfamıza Insert > Image yönergesini izleyerek 
ekleyelim. Properties panelin aktif hale getirelim. Eğer aktif değilse Window > 
Properties yönergesini izleyerek aktif hale getirebilirsiniz. Sayfamıza ekledikten sonra 
bir kez tıklayıp resmi seçelim. 

Resmimizin üzerinde Hotspot vereceğimiz alan köşeli, çember veya rastgele bir şekil 
olabilir. İstediğimiz seçeneği Properties panelinden seçelim ve resim üzerindeki BYTE 



Eylül yazını kapsayacak genişlikte bir alan çizelim. Properties paneli değişecek ve 
Hotspot’un özelliklerini gösterecektir.

Link : Hotspotumuza vereceğimiz linki Link metin kutusuna yazacağız.
Target : Verdiğimiz linkin hangi hedefte açılacağını belirteceğiz.
Alt : Faremizin resmin üzerine geldiğinde görünecek olan metni bu kutuya 
yazabilirsiniz.
Class : Eğer bir CSS dosyası kullandıysanız ve bu işlemde de geçerli olmasını 
istiyorsanız bu menüden seçebilirsiniz. (CSS eklemeyi ve kullanmayı ileriki
uygulamalarımızda birlikte ele alacağız.)

BYTE Eylül’le Hotspot verirken yaptığımız işlemleri BYTE Ekim ve BYTE Kasım içinde 
yapalım. Klavyenizden  F12 tuşuna basarak belgenizi sınayabilirsiniz.

| Flash Filmi Eklemek |

Insert > Media > Flash yönergesini izleyerek sayfanıza Flash nesnesi ekleyebilirsiniz.
Flash nesnemizin arkaplan rengi, boyutu (örn:450x250), kalitesini Properties 
penceresinden belirleyebilirsiniz.

| Video Eklemek |

Video eklemek için Insert > Media > Plugin yönergesini izleyeceğiz. Açılan pencereden 
ekleyeceğimiz video dosyasını seçelim ve OK butonuna basalım. Sayfamıza bir plugin
eklenecektir. Özelliliklerini ayarlamak için bir kere tıklayalım ve Properties paneline 
gelelim.

Videomuz belgemize 32 X 32  boyutlarında eklenecektir. Videomuzun gerçek boyutunu W
ve H metin kutularına gerekli değerleri girerek belirleyelim.



İnce ayarlar için ise Tag Inspector panelini kullanacağız.

Filmimizin, sayfa açılır açılmaz başlamasını istemiyorsanız autostart metin kutusundaki 
değer false olmalı, bu seçenek işaretliyken önce sayfa açılır sonra ziyaretçinin filmi fare 
ile tetiklemesiyle film oynatılır. Eğer filmimizin bittikten sonra otomatik olarak tekrar 
başlamasını, bir döngü oluşturmasını istiyorsanız loop seçeneği true olmalı. Eğer bu 
konudaki cevabınız hayır ise bu metin kutusuna da false değerini gireceğiz.

| Flash Butonlar Eklemek |

Insert > Media > Flash Buton yolunu izleyelim. Bu yönergeyi izlediğimizde karşımıza 
bu işlemi yapabilmek için önce belgemizi kaydetmemiz gerektiğini belirten bir mesaj 
kutusu çıkacak.

Tamam butonuna basalım ve belgemizi File > Save yönergesini izleyerek kaydedelim ve 
tekrar Insert > Media > Flash Buton yönergesini izleyelim.



Sample : Bu pencereden örnek butonları görebileceğiz.
Stye : Örnek butonların olduğu pencere.
Button text : Butonumuzun üzeride yazmasını istediğimiz metni buraya yazacağız.
Font : Fontumuzu bu menüden seçeceğiz.
Size : Fontumuzun boyutu, puntosu.
Link : Butonumuza vereceğimiz link, köprü.
Target : Linkimizin hedefi.
Bg color : Butonumuzun arkaplan rengi.
Save as : Butonumuzun adı. Browse butonuna basarak butonu istediğiniz herhangi
bir klasöre kaydedebilirsiniz.

OK butonuna basalım. Sayfamıza butonların eklendiğini göreceksiniz. Eğer daha farklı 
şekillerde butonlar istiyorsanız Get More Styles butonuna basarak macromedia.com’dan 
download edebilirsiniz.



| Tablo Oluşturmak |

Insert > Table yönergesini izleyelim ve çıkan pencereden tablomuzu biçimlendirelim.

Tablomuzdaki satır sayısını belirten değeri Rows metin kutusuna, sütun sayısını 
Columns metin kutusuna, tablomuzun dış kenarlığının kalınlığını Border Thickness 
metin kutusuna, hücrelerimizin büyüklüğünü Cell Padding metin kutusuna, hücreleri 
oluşturan çizgilerin birbirine olan uzaklığını belirleyen değeri ise Cell Spacing metin 
kutusuna gireceğiz.
Caption metin kutusuna ise oluşturduğumuz tabloya bir başlık atayabilirsiniz. OK
butonuna basalım. İstediğimiz özelliklerde tablo eklenmiş olacaktır.

| Tabloya Dışarıdan Veri Çağırmak |

Bir metin belgesinde 1’den 90’a kadar ekran kartı fiyatlarını sıraladınız ve bunu Web’de 
yayınlayacaksınız. Bu verileri bir tabloya girmek gerekiyor fakat bu kadar veriyi işlemek
te çok uzun zamanımızı alacak. İşte size bir anahtar daha. Import Tubular Data. Bu 
komut ile sıralı metinlerinizi bir tabloya otomatik olarak aktarabilirsiniz. Bu işlem için 
Insert > Table Object > Import Tubular Data yönergesini izleyeceğiz.



Browse butonuna basalım, içerisinden verileri çağıracağımız metin belgesini seçelim. 
Şimdi ise tabloyu biçimlendireceğiz. Eğer tablomuzun hücrelerinin verilerle orantılı bir 
biçimde şekillenmesini istiyorsak Fit to Data seçeneğini işaretleyeceğiz. Cell padding
metin kutusuna hücrelerimizin büyüklüğünü belirten değeri, Cell spacing metin 
kutusuna hücrelerimizi oluşturan çizgilerin birbirine uzaklığını belirten değeri, Border
metin kutusuna ise tablomuzun çizgilerinin kalınlığını belirten değeri gireceğiz. Format 
top row menüsünden de tablomuzdaki metni biçimlendirebiliriz. Ok butonuna basalım ve 
klavyemizden F12’yi tuşlayarak belgemizi sınayalım.

| Layerlar ve Özellikleri |

Layerlar için, Web dünyasında yüzyılın icadı desek hiçte abartı olmaz. Grafik 
programlarında ve Web editörlerinde estetik görünüm yükü sırtlayan yegane unsurdur 
layerlar. İstediğiniz nesneyi istediğiniz yere konumlandırabilmeniz, çeşitli menü şekilleri 
oluşturabilmemiz, sayfamızdaki nesneleri saklayabilmesi layerların bize sağladı 
imkanlardan başlıcaları. Insert > Layout Objects > Layer yönergesini izleyerek 
layerlerin dünyasına ilk adımımızı atalım.

Eklediğimiz layerı seçelim ve Properties panelinde gelelim.

Layer ID : Katmanın adı.
Overflow : Katmanın içeriğinin boyutunu aştığı zaman katmandaki nesnenin görünüp 
görünmeyeceğini bu seçenek ile belirleyeceğiz. Visible seçeneği seçilmiş ise katman 
içeriğe göre boyutlanacak, Hidden seçeneği seçilmiş ise nesnenin katmana sığmayan 
kısmı görünmeyecek, Scroll seçili ise katmanda kaydırma çubukları çıkacak, Auto 
seçeneği seçilmiş ise de bu işleme gerek duyulduğunda kendiliğinden gerçekleşecektir.
L : Katmanın, belgenin sol tarafına uzaklığı.
T : Katmanın, belgenin üst tarafına uzaklığı.
W : Katmanın genişliği.
H : Katmanın yüksekliği.
Clip : Katmanın istenilmeyen bölgesini göstermez.
L, T, R, B : Sırasıyla soldan, üstten, sağdan ve alttan kaç piksel gösterilmeyeceğini 
belirleriz.



Z-Index : Katmanlarımız üst üste geldiği zaman bu metin kutusundaki sayısal değeri 
en büyük olan katman en üstte görünecektir.
Vis(ibility) : Katmanların görünebilirlik ayarlarıdır. Hidden katmanlar gizlidirler, 
görünmezler. Inherit katmanlar kendisini kaplayan katmanın görünebilirlik özelliklerini 
alırlar, Visible katmanlar ise görünür katmanlardır.
Bg image : Katmanlara aynı masaüstü (desktop) gibi arkaplan resmi atayabiliriz.
Bg color : Arkaplan rengi.
Class : Still hazırlamışsanız bu menüden seçip uygulayabilirsiniz.

| E-mail Bağlantısı Eklemek |

Insert > Email Link yönergesini izleyelim.

Text metin kutusuna görünecek metni, E-mail metin kutusuna da mailin gönderilmesini 
istediğimiz adresi yazacağız. OK butonuna basalım, linkimiz eklenmiş olacaktır. Herhangi 
bir metne e-mail bağlantısı eklemek istiyorsak metni seçtikten sonra Properties 
panelinden Link metin kutusuna mailto:mridvan@hotmail.com şeklinde e-mail adresi 
girmeliyiz. Metinlere bu yolla da e-mail adres link atayabilmekteyiz.

| Named Anchor |

Web sayfalarında görmüşsünüzdür, uzunca bir liste vardır bu listeyi de gruplayan 
butonlar vardır. Bu butonlara tıkladığımızda bizi sayfanın çapa atılan satırına götürür. 
Başka bir örnek vermek istersek uzun metinlerin olduğu web sayfalarında, sayfaların en 
altında “Sayfa Başı” şeklinde bir ibare bulunur. Bu linke tıkladığımızda sayfanın en başına 
döneriz. Biz de bu işlemi uygulayacağız.

Bu işlem için yeni bir belge açalım. Belgemizin ilk satırına Mustafa yazalım. Belgemizde 
aşağılara kadar ENTER’a basılı tutarak inelim. Ve ilk satıra yazdığımız ismi  bir kez daha 
yazalım. (Mustafa) İkinci kez ismi yazdığımız satırın en başına gelelim ve Insert > 
Named Anchor yönergesini izleyerek çapamızı atalım. Şimdi ise çapamıza isim 
vereceğiz. Mustafa yazıp OK butonuna basalım.   

Çapamıza mustafa ismini verdik. Şimdi belgemizin ilk satırına gelelim ve daha önceden 
yazmış olduğumuz Mustafa ismini seçelim. Properties panelinden Link metin kutusuna ise 
bu çapanın adresini yazacağız. Adresi #çapaİsmi şeklinde tanımlayacağız. Bizde 
adresimizi #mustafa olarak girelim. Sayfamızı kaydedelim ve klavyemizden F12’ye 
basarak test edelim. Sayfamızın en başındaki Mustafa linkine tıkladığımızda sayfamızın en 
altındaki Mustafa yazısına indiğimizi göreceksiniz.



| Yatay Çizgi Eklemek |

Sayfalarınız bölümlemek için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise kesme çizgisiyle 
ayırmaktır. Bunun için Insert > HTML > Horizontal Rule yönergesini izleyelim.
Çizgimizin uzunluğunu (W) ve genişliğini (H) Properties panelinden düzenleyebiliriz.
Eğer çizgimizin gölgeli olmasını istiyorsak Shading sekmesin işaretlemeliyiz.

Tag Inspecor panelinden çizgimizin bütün özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Rengini 
değiştirmek için de color bölümünü kullanacağız.

| Frameler |

Bu yöntemle sayfalarınızı bir kaç parçaya bölebilirsiniz. Örn: bir adet sol sütun, bir adet 
sağ sütun ve bu iki sayfayı birlikte gösteren bir belge. Framelerin mantığı böyle 
çalışmaktadır. Hemen uygulamaya geçelim. Insert > HTML > Frames > Left
yönergesini izleyerek sayfamızı framelere ayıralım.



1 numaralı bölüm sol frame, 2 numaralı bölüm sağ frame, 3 numaralı bölüm ise bu iki 
sayfayı aynı anda gösteren index sayfasıdır. Şimdi sayfamızı ayıran frame çubuğunu 
seçelim ve Properties paneline gelelim.

Borders : Sayfayı ayıran frame çizgisini görünmesini istiyorsak Yes
istemiyorsak No seçeneğini seçeceğiz.
Border width : Frame çubuğunun kalınlığını bu metin kutusuna yazacağız.
Border color : Frame çubuğunun rengi.
Column : Units bölümünden iki sayfanın birbirine oranla görüneceği miktarı 
yazacağız. Eğer Pixel seçili ise sol bölümün kaç Pixel görüneceğini, Percent seçili ise sol 
tarafın yüzde kaç görüneceğini (örn:iki parçadan oluşan belgemizin sol tarafının % kaç 
görüneceği)  
RowColSelection : Sağ ve sol frameleri özelliklerini düzenlemek üzere bu menüden 
seçebiliriz.

Sayfamız bir kaç parçadan oluşuyor peki link verdiğimiz sayfalar hangi sayfada açılacak? 
Sağda mı solda mı? Bunu Properties panelinden Target bölümünden belirleyeceğiz.

_blank : Link verilen sayfa yeni pencerede açılır.
_parent : Tüm sayfayı kaplayacak şekilde açılır.
_self : Sol taraftaki framede açılır.
_top : Ortada açılır.
mainFrame : Sağ taraftaki framede açılır.
leftFrame : Sol taraftaki framede açılır.

Farklı frame çeşitleri için farklı targetleri bulunmaktadır. Bu özellikler sadece iki parçadan 
oluşan frameler için geçerlidir.

| iFrame Kullanmak |

Diğer adı floating framedir, bu yöntemle sayfalarımızın içinde frameler açabiliriz. Bu 
işlemi Design View’de kullanamamaktayız, kullanabilmek için Code View’e geçmemiz 
gerekmektedir. View > Code yönergesini izleyerek kod görünümüne geçelim.

Code View’e geçtikten sonra Insert > HTML > Frames > Floating Frame yönergesini 
izleyerek ifame ekleyelim. Frame özelliklerini düzenlemek için Tag Inspector panelinden  
Attributes bölümüne gelelim.



align : Frame hizası
frame border : Frame çerçevesi
height : Yükseklik
marginheight : üstten boşluk
marginwidth : kenardan boşluk
name : frame ismi
scrolling : İçerik frame penceresini aştığı zaman, aşan kısmı kaydırma 
çubuğuyla gösterilmesi bu bölümden yapılabilir. İçerik taşsa da gösterilmesin diyorsak 
No, gösterilsin diyorsak Yes, eğer gerek duyulursa kaydırma çubuğu çıksın diyorsak 
Auto seçeneğini işaretleyeceğiz.
src : Frame içerisinde görünecek sayfanın yolunu bu metin kutusuna 
gireceğiz.
width : Genişlik.

Nasıl link verip iframede sayfa göstereceğim? Uygulamamızda yaptığımız sayfa 
üzerinde çalışalım. Design View görünümüne geçelim urunler.htm ve uygulama.htm 
adında iki belge kaydedelim. Uygulama belgemize gelelim Ürünler ve Uygulamalar 
yazalım. Yazdığımız bu metne Properties panelinden Link bölümünden link verelim.
Target bölümüne framemizin adını yazacağız. Bu kısım çok önemli çünkü Target kısmına 
iframenin adını yazmazsak sayfamıza iframemizde açılmayacaktır.

| Özel Karakterler Eklemek |

Dreamweaver’da klavyemiz ile ekleyemeceğimiz bazı karakterler var. Bu karakterleri ise 
Insert menüsünden belgemize ekleyebiliriz. (Örn:Yen işareti, Ticari Marka ibaresi vb. gibi)
Bu karakterleri belgemize Insert > HTML > Ekleyeceğimiz Karakter yolunu izleyerek 
ekleyebiliriz.

Eğer istediğiniz simge bu menüde yoksa daha fazla simge görüntülemek için Insert > 
HTML > Other komutunu tıklayın.



| Command Recording |

Photoshop kullanıcılarının aşina olduğu bir işlem olan Command Recording (Kendi adıyla 
Actions) Dreamweaver’de de var. Ard arda yapmanız gereken işlemler için bu komutu 
kullanabilirsiniz. Yapacağımız işlemleri kaydetmek için Commands > Start Recording
yönergesini izleyelim. Yapacağınız işlem bitene kadar faremiz ile belgemize 
tıklamayacağız. Tıkladığımız taktirde kayıt işlemi otomatik olarak iptal edilecektir.

Örneğin bir tabloda satır satır bir metnin rengini değiştirmeniz gerekiyor. Rengini 
değiştireceğiniz tablonun ilk satırına gelin ve Commands > Start Recording
yönergesini izleyerek kayıt işlemini başlatın. Sonra ise kaydedilmesini istediğimiz işlemi 
yapacağız; metnin rengini Properties panelinden değiştirelim. Yaptığımız işlem 
kaydedildi. Şimdi ise kayıt işlemini durduralım, bunun için  Commands > Stop
Recording yönergesini izleyeceğiz. Daha sonra ise bu kaydı uygulayacağımız metni 
seçelim ve Commands > Play Recorded Command yönergesini izleyelim. Bu yöntemle 
ard arda yapacağınız işlemleri sıkıcı olmaktan çıkarabilirsiniz.

| HTML Kod Temizliği |

Belgemizi farklı HTML editörleri ile düzenlediğimizde veya Office programlarından birinden 
HTML çıktısı aldığımız zaman gereksiz bir yığın kod sayfamızda yer alır. Bu kodların 
okunması da zaman aldığı için sayfamız yüklenirken zaman kaybederiz. Bu sorunu sadece 
bir komut ile halledebiliriz. Clean Up Word HTML

Bu işlemi daha iyi görmek için Word’de bir tablo oluşturun ve Web Sayfası olarak 
kaydedin. Clean Up Word HTML komutunu kullandıktan sonraki, kullanmadan önceki 
hallerini kıyaslayabilmek için bu belgenin bir kopyasını oluşturun. Asıl belgeyi 
Dreamweaver MX 2004’te açın. Commands > Clean Up Word HTML  yönergesini 
izleyin. 



Office sürümünüz seçin ve sekmeleri varsayılan halleriyle bırakarak OK butonuna basın. 
Son adımda ise belgemizi kaydedelim. Belgemizi ve kopyasını notepad ile açalım. Asıl 
belgedeki kodun satır sayısına ve kopyadaki kodun satır sayısına bakalım ve de 
Browserimize yüklediğimiz gereksiz yük görelim. İşlem bittiğinde verilen rapordan da 
bunu daha rahat görebiliriz.

| Web Fotoğraf Albümü Oluşturmak |

Web sitenize dolaşım çubuğu olan bir fotoğraf albümü yapmak istiyorsunuz ama çok 
uğraşmak gerektiği için bir türlü eliniz değmedi. Commands > Create Web Photo 
Album komutu tıklayın, sizinde foto albümünüz olsun :)  



Photo album title : Albümün adını buraya yazacağız.
Subheading info : Albümün adının altına yazı ekler.
Other info : Buraya ek bilgileri girebilirsiniz.
Source images folder : Büyük resimlerin olduğu klasör.
Destination folder : Resimlerin taşınacağı klasör.
Thumbnail size : Küçük resimlerin boyutları.
Columns : Resimlerin gösterileceği sütun sayısı.
Thumbnail format : Küçük resimlerin formatı.
Photo format : Büyük resimlerin formatı.

Show filenames sekmesini işaretlediğimizde resimlerin adları altlarında yazacaktır, 
Create navigation page for each photo sekmesini işaretlediğimiz taktirde de her 
resim için ayrı bir navigasyon çubuğu oluşturulacaktır.

Ok butonuna bastığımızda foto albüm hazır olacaktır. Vatana millete hayırlı olsun :) 

| Extension Manager ve Extensionlar |

Extension Manager, Macromedia’nın eklenti programıdır ve Dreamweaver’le birlikte 
bilgisayarınıza kurulur. Dreamweaver’in belki de işlevsellik konusunda sağ koludur. Web 
sitesi tasarlarken sıkıştığınızda başvurabileceğiniz en büyük kaynaktır.

Örn: Bir haber paneli yapmak istiyorsunuz. Bunun için JavaScript bilmeliyiz veya daha 
kolayı Extensionlardan haberdar olmalısınız. Bu işlemi satırlarca kod yazmak yerine 
Macromedia.com ‘dan gerekli Extensionu indirip iki tık ile yapmak daha kolay olacaktır.
Extensionlarla kolayca layer animasyonları, browser işlemleri, navigasyon işlemleri, metin 
efektleri, browser iletileri yapabilirsiniz. Extension örneklerine ve extensionlar konusuna
gelecek sayılarımızda genişçe yer vereceğiz. 



Form Nesneleri ve İşlevleri

| Text Field |

Insert > Form > Text Field yönergesini izleyerek belgenize ekleyebilirsiniz. Web’de 
gördüğünüz formların ana unsurudur. Kullanıcı adı, parolası, yaş, adres vb. gibi bir çok 
veri bu yolla alınır. Text Field’i ekledikten sonra bir kez tıklayalım ve Properties
panelinde özelliklerini belirleyelim. 

Text Field : Formu Web üzerinden göndereceğimiz zaman mail programları bu 
kutucuğa yazılan isme göre veriyi adlandırırlar. Bu kutucuğa “email” yazdığınız taktirde 
bu kutucuktan girilen verinin başlığı ”email” olacaktır.
Char width : Text kutusunun kaç karakter uzunluğunda olacağını belirtebilirsiniz.
Max chars : En fazla kaç karakter girileceğini belirleyebilirsiniz.
Type : Formun tipini seçmek için 2 seçenek var. Single ve Multi Line.
Single line : Tek satır veriler içindir. Örneğin yaş, isim, mail adresi vb. gibi.
Multi line : Uzun veriler içindir. Örn: kurumumuz hakkındaki düşünceleriniz. Bu 
konuyu insanlardan bir satırda anlatmasını bekleyemeyiz. Bunun için Multi Line 
seçeneğini seçeceğiz. Bu seçeneği seçtiğimiz Text Field’in Textarea’ya dönüştüğünü 
göreceksiniz.
Password : Eğer bu formdan alacağınız veri bir şifreyse bu seçeneği seçin. Bu 
seçeneği işaretlediğinizde metin kutusuna girdiğiniz veri noktalar şeklinde görünecektir.
Init val : Eğer formun varsayılan halinde içinde birşeyler yazmasını istiyorsak bu
metin kutusunu kullanacağız.
Class : Form için bir CSS atadıysak buradan seçeceğiz veya Properties
panelinden biçimlendireceğiz.



| Button |

Web sayfalarında kullandığımız Gönder, Ok, İptal, Sil benzeri butonlardır. Insert > Form 
> Button yönergesini kullanarak ekleyelim ve bir kez tıklayıp Properties paneline 
gelelim, butonumuzun özelliklerini ayarlayalım.

Button name : Butonumuzun ismi.
Label : Etiketi.
Action : Butonumuzun işlevi.
Submit form : Onay butonu. Ok, Gönder, Tamam tarzı olumlu işlevler 
yapcaksanız bu seçeneği işaretleyin.
Reset form : İptal, Reset, Sil gibi olumsuz işlevleri yapmak için Reset form 
seçeneğini işaretleyin. Bu butona tıkladığımızda formun içeriği silinecektir.
None : Bu işlevlerin haricinde butona script atayacaksanız, Behaviors 
panelinden yönlendirecekseniz None seçeneğini işaretleyin.
Class : Eğer bu formu biçimlendirmek için CSS hazırladıysanız bu menü 
yardımıyla belgeye ekleyebilirsiniz ve Properties panelinden biçimlendirebilirsiniz.

| Check Box |

Bu form unsuruna örnek vermek istersek; ücretsiz mail hesabı sağlayıcılara üye 
olduğunuzda üyelik adımlarından birinde başka hangi hizmetlerimizden faydalanmak 
istersiniz gibi bir soru ile karşılaşırsınız. Bunlar resimde de göreceğiniz gibi haber listesine 
ekle, güncellemeleri haber ver vb. gibi konular olabilir. Sizde istediklerinizi işaretlersiniz. 
Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. 



CheckBox name : CheckBox  ismi.
Checked value : Formu Web üzerinden göndereceğimiz zaman mail programları bu 
kutucuğa yazılan isme seçeneği işaretler. Bu seçeneği haber listesine kişi eklemek için 
kullanacaksak adı haberdarEt olabilir.
Initial state : Formumuzun varsayılan halidir.
Checked : İşaretlenmiş haldir. Resimde 2 Güncellemelerden Haberdar Et. 
Unchecked : İşaretlenmiş haldir. Resimde 1 Haber Listesine Ekle.
Class : Eğer bu formu biçimlendirmek için CSS hazırladıysanız bu menü 
yardımıyla belgeye ekleyebilirsiniz ve Properties panelinden biçimlendirebilirsiniz.

| Radio Button |

Öss gitgide yaklaşıyor, online deneme sınavları yine kapıda demektir. Ne alakası var 
demeyin bu sınavların temeli olan şıklar, Radio Button ile yapılmaktadır. Check Box’tan 
farkı sadece bir seçeneğin işaretlenmesidir. Insert > Form > Radio Button yolunu
izleyerek belgemize ekleyebiliriz.

Radio Button : Radio Buton ismi.
Checked value : Bu form online olarak gönderildiği zaman Checked value metin 
kutusuna gireceğiniz değer gönderide görünecektir. Örn C şıkkı ise bu alana C yazacağız 
ve giden gönderide C şıkkının işaretlendiği anlaşılacaktır.
Initial State : Formumuzun varsayılan halidir.
Checked : İşaretlenmiş haldir. 
Unchecked : İşaretlenmiş haldir. 
Class : Eğer bu formu biçimlendirmek için CSS hazırladıysanız bu menü 
yardımıyla belgeye ekleyebilirsiniz ve Properties panelinden biçimlendirebilirsiniz.

| List / Menu |

Web sitelerinde görmüşüzdür, “bizi destekleyen siteler” şeklinde ibareler vardır. Ve bu bir 
liste menü halinde sayfaya eklenir, listedeki her nesneye link verilir. İşte bu form unsuru 
ile bizde listeli menüler hazırlayacağız. Insert > Form > List/Menu yönergesini 
izleyerek belgemize ekleyelim.



List/Menu : List / Menu adı.
Type : Formumuzun tipi.
Menu : Menü biçiminde form.
List : Liste biçiminde form.
Height : List Menünün büyüklüğü.
Selection : Seçim.
Allow Multiple : Bu sekmeyi işaretlediğiniz taktirde menü bir kaydırma çubuğu ile 
yönlendirilecektir.
Initial selected : Formun varsayılan halinde hangi değerin en üstte olacağını 
buradan seçerek belirleyebilirsiniz.
List Values : Listemize ekleyeceğimiz değerleri bu butona tıkladıktan sonra 
gelen pencere yardımıyla ekleyeceğiz.
Class : Eğer bu formu biçimlendirmek için CSS hazırladıysanız bu menü 
yardımıyla belgeye ekleyebilirsiniz ve Properties panelinden biçimlendirebilirsiniz.

+ butonuna basarak değer ekleyebilir, – butonu ile de değer silebilir ve yön tuşları ile 
listedeki değerlerin dizilim sıralarını değiştirebiliriz.

| File Field |

Web’de bir dosya upload ederken kullandığımız File Upload formunu Insert > Form > 
File Field yönergesini izleyerek belgemize ekleyebiliriz.



FileField name : Formun ismi.
Char width : Text kutusunun kaç karakter uzunluğunda olacağını 
belirtebilirsiniz.
Max chars : En fazla kaç karakter girileceğini belirleyebilirsiniz.
Class : Eğer bu formu biçimlendirmek için CSS hazırladıysanız bu menü 
yardımıyla belgeye ekleyebilirsiniz ve Properties panelinden biçimlendirebilirsiniz.

| Image Field |

Insert > Form > Image Field yönergesini izleyerek ekleyebilirsiniz. Özeliklerini 
Properties panelinden düzenleyebilirsiniz.

| Radio Group |

Eğer sizde bir online test yapmak istiyorsanız şıkları tek tek Radio Button yaparak 
uğraşmayın. Radio  Group ile bir seferde bütün şıkları belgenize ekleyin. 
Insert > Form > Radio Group

Name : Formun ismi.
Radio buttons : + butonu ile ekleyebilir – butonu ile de öğe silebiliriz.
Label : Şıkların Web sayfasında görünen metnini yazacağız. 
Value : Seçeneğin gönderide(mail, text vs.gibi) görünecek olan hali.
Lay out using : Seçenekler nasıl dizilsin?
Line breaks : Aralarında boşluk bırakılarak.
Table : Tablonun içinde.



| Jump Menu |

Daha önceden yapmış olduğumuz List/Menu formunun javaScript ile işlenmiş biçimini bir 
başka ad altında göreceğiz. Insert > Form > Jump Menu yönergesini izleyerek belgemize 
ekleyebiliriz.

Menu items : Menüdeki öğeler. + butonu ile öğe ekleyebilir, 
- butonu ile de öğe silebilirsiniz.
Text : Menüdeki öğeleri yazacağımız metin kutusu.
When selected, go to URL : Öğelerin gideceği adresler.
Open URLs in : Linklerin açılacağı hedef.
Menu name : Menümüzün ismi.
Insert go button after menu : Menüye go butonu ekle.
Select first item after URL Change : İlk öğe seçildikten sonra adrese git.

Stiller / CSS

| Yeni Bir Stil Belgesi Oluşturmak |

Stilller ile temel olarak belgemizdeki metnin harflerinin büyüklüğü, türünü, kalınlığını, 
italik ve altı çizgili oluşunu, rengini, sağa mı sola mı yaslı olacağını vb. gibi özellikleri 
ayarlarız. Örneğin bir Web sitenizde bir ziyaretçi formunuz var. Bu formda 15 tane 
textbox, 5 tane dropdown menü, 2 tane de buton var. Siz bu form nesnelerinin hepsinde 
Verdana fontunu, 10 punto ile, kahverengi renk tonunda ve 2 pixel çerçeve kalınlığında 
kullanmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bütün form nesneleri ile tek tek mi 



uğraşacaksınız yoksa bizimle nasıl CSS oluşturulur ve nasıl kullanılır konusuna mı 
eğileceksiniz. 

Evet bütün form nesnelerini tek bir stil dosyası ile biçimlendirebilirsiniz. Öncelikle bir stil 
dosyası oluşturursunuz ve formunuzdaki öğeleri seçerek bu stil dosyasının özelliklerini 
almalarını sağlarsınız. Bunun için CSS panelini kullanacağız. 

Kolları sıvayalım ve CSS panelinde + butonuna basalım.

Class seçeneğini seçelim. Eğer CSS dosyamızın sadece bu sayfada kullanılmasını 
istiyorsak This Document Only seçeneğini işaretleyelim. Ayrı bir dosya olarak 
kaydetmek için ise New Style Sheet File seçeneğini seçeceğiz.



Fontumuz Verdana, puntosu12, rengi koyu kırmızı ve hiçbir dekorasyon kullanmadık. Bu 
şekilde stil atadığımızda linklerimizin altındaki çizgi kaybolacaktır.

Bu adımda ise fare linkin üzerine geldiğinde linkin renginin değişmesi olayını 
gerçekleştireceğiz. CSS panelinde + butonuna basalım.

Selector Type seçeneklerinden Advanced seçeneğini işaretleyelim ve Selector
menüsünden a:hover öğesini seçelim. Define in bölümü ilk haliyle kalsın. Ok butonuna 
basalım ve ayar penceresine gelelim.



Bu pencerede yapacağımız ayarlar farenin linkin üzerine geldiği zaman linkin alacağı hal 
ile ilgili. Yine fontumuz Verdana, puntosu12, farklı olarak rollover durumundaki rengi açık 
yeşil, dekorasyon olarak ta stilimizde altı çizgiyi kullandık. 

Şimdi sıra geldi bu stili uygulamaya. Herhangi bir metin yazalım. Properties panelinden 
Link metin kutusundan bu metne link verelim. Sonra bu linki seçelim CSS paneline 
gelelim ve  stilimize sağ tıklayarak Apply komutunu çalıştıralım.

Stilimiz linkimize uygulanmış olacaktır. Klavyemizden F12’yi tuşlayalım ve belgemizi test 
edelim. Linkimizin üzerine fare ile geldiğimizde rollover olayını göreceğiz.

| Stil Belgesi Atamak |



Daha önceden yaptığımız bir stil belgesini başka bir çalışmamızda da kullanmak istiyorsak 
Attach Style Sheet komutunu kullanacağız. Bu işlem için CSS paneline gelelim ve 
Attach Style Sheet butonuna tıklayalım.

Açılan pencereden Browse butonuna tıklayalım ve Stil belgemizi bulup Ok butonuna 
basalım.

Stili belgemize almak için Import, linkini belgemize almak için Link seçeneğini seçelim 
ve OK butonuna basalım. Önizleme yapmak istersek Preview butonuna tıklayacağız. Bu 
adımlardan sonra daha önceden yapmış olduğumuz bir stil belgesini sayfamızda 
kullanabileceğiz.

Behaviors İşlemleri

| Browser/Versiyon Kontrolü |

Farklı browserlerı veya aynı browserin farklı sürümlerini ayrı sayfalara yönlendirmek için 
bu komutu kullanabilirsiniz. Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim ve 
+ butonuna basalım. Açılan menüden Check Browser komutunu tıklayalım.



Bu komut ile ziyaretçiyi browserine göre yönlendireceğiz. Örn. bu uygulamada 
ziyaretçimizin browseri Netscape Navigator’se ve versiyonu 4.0 veya ileri bir sürüm ise 
URL metin kutusundaki adrese yönlendirilecektir. Eğer durum olumsuzsa, başka bir 
sürüm ise Alt URL metin kutusundaki adrese yönlendirilecektir. Aynı durum IE içinde 
geçerlidir.

| Plugin Kontrolü |

Siz sitenizi şahane Flash filmleri ile donatınızı ama ziyaretçilerinizin sizin sayfalarınızda 
kullandığınız mediaları izleyebilecek eklentileri var mı? Bunu anlamak için Tag Inspector
panelinden Behaviors bölümüne gelelim ve + butonuna basalım. Açılan menüden Check 
Plugin komutunu tıklayalım.

Plugin bölümünden denetiminin yapılmasın istediğiniz eklentiyi seçin. 

If found, go to URL : Plugin bulunursa bu metin kutusundaki adrese git.
Otherwise, go to URL : Plugin bulunmazsa bu metin kutusundaki adrese git.

| Shockwave ve Flash Film Kontrolü |

Bu komut ile web sayfalarınızda Flash filmleri için, aynı Winamp’te olduğu gibi dur, şu 
kareye git, oynat, başa dön gibi kontrolleri kullanabilirsiniz. Bunun için Tag Inspector
panelinden Behaviors bölümüne gelelim ve + butonuna basalım. Açılan menüden 
Control Shockwave or Flash komutunu tıklayalım.



Önce belgemizde kontrol edeceğimiz bir Flash filmimizin olması gerekiyor. Hemen 
Macromedia Flash’ta 50 kareden oluşan bir film hazırlayalım. BYTE.swf olarak 
kaydedelim, Insert > Media > Flash yönergesini izleyerek belgemize ekleyelim. Bu 
aşamada dikkat etmemiz gereken durum filmimize mutlaka isim vermemiz gerektiğidir. 
Filmi seçelim ve Properties panelinden isim verelim.(BYTE yazabilirsiniz)

İsmimiz verdik şimdi ise belgemize 4 farklı olay için (Play, Stop, Rewind, Go to frame) 4 
adet buton ekleyelim. Insert > Form > Button yönergesini izleyerek 4 adet buton 
ekledik. Şimdi butonları seçelim ve yapacağı işleve göre Label metin kutusuna isimlerini 
yazalım. Hepsinin Action’ı None olacak şekilde değiştirelim.

Şimdi ise Play butonumuzu seçelim, Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne 
gelelim ve + butonuna basalım. Açılan menüden Control Shockwave or Flash
komutunu tıklayalım.

Movie alanında filmimizin ismini göreceksiniz. Play butonu olduğuna göre Action
seçenelerinden Play’i işaretleyeceğiz. Filmi durdurmak için Stop, başa sardırmak için 
Rewind, istediğimiz bir frame gitmesi içinde Go to frame seçeneğini işaretleyerek 
butonlara aynı işlemleri uygulayalım. Farklı olarak Go to frame metin kutusuna 50 den 
küçük bir değer gireceğiz. Çünkü bizim filmimiz 50 kareden oluşuyordu. Bu işlemin 
uygulama belgesini incelediğinizde işlemi daha iyi kavrayacaksınız.



| URL Yönlendirme |

Daha önceden ücretsiz Web alanı sağlayan sunuculardan bir Web alanı alıp bir Web sitesi 
yapmıştınız. Çok tutuldu ve www.siteniz.com uzantılı bir domain name alarak yolunuza 
daha resmi yolardan devam edeceksiniz. Peki ücretsiz domaininizi bilen ziyaretçilerinizi 
kaybetmeyi mi düşünüyorsunuz? Tabiki hayır. Siz de Dreamweaver’la ücretsiz domain 
adınızı ücretli domain adınıza yönlendireceksiniz. Böylece ücretsiz domain name 
kullandığınız Web sitenize gelen ziyaretçileriniz doğrudan yeni Web sitenize 
yönlendirilecek. Bu işlem için Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim 
ve + butonuna basalım. Açılan menüden Go To URL komutunu tıklayalım.

URL metin kutusuna yeni Web sitemizin adresini yazalım ve OK butonuna basalım.

Eski sayfamız açılır açılmaz yeni sayfamıza OnLoad komutu ile yönlendirilecektir.

| Liste Menü |



Form Nesneleri ve İşlevleri bölümünde görmüş olduğumuz liste/menü burada da 
karşımıza çıktı. Formlarla yaptığımız liste menüler belirttiğimiz Web adreslerine gitmek 
için bir kaç satırlık küçük javaScriptlere ihtiyaç duyarlar. Bu sorunun üstesinden 
Behaviorslarla geleceğiz.

Insert > Form > List/Menu yönergesiniz izleyerek belgemize bir List/Menu formu
ekleyelim. Bu formu seçelim ve Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim 
ve + butonuna basalım. Açılan menüden Jump Menu komutunu tıklayalım. 

+ butonu ile öğe ekleyip, - butonu ile öğe silebilirsiniz. Listedeki görünecek isimleri Text
metin kutusuna ilgili linkleri ise When Selected, Go to URL metin kutusuna yazacağız.
Yine menümüzün ince ayarlarını Properties panelinden yapabiliriz.

| Yeni Pencere Aç |

Belki çoğumuz sevmeyiz ama her Web sitesinde de görürüz. Anasayfayla birlikte açılan 
ikinci küçük bir sayfa. Genelde reklam için kullanılırlar. Aklımızda kötü bir izlenim 
bırakmışlardır. Fakat başka güzel yönleri de vardır. Örneğin anasayfa üzerinde bir haber
yayınlayacaksınız. Bütün haberi anasayfaya yazamazsınız ya! Kısa bir bölümünü 
anasayfaya yazarız ve bu yazıya link veririz. Bu linke tıklanınca haberin tamamı küçük bir 
pencerede çıkar. Böylece sevimsiz olan bu küçük pencereleri sevimli hale getirip 
sayfalarımızda kullanabiliriz. Şimdi bahsettiğimiz uygulamaya geçelim.

Tam metin bir haberi bir HTML belgeye kopyala/yapıştır yöntemi ile getirelim ve bu 
belgeyi haber.htm olarak masaüstüne kaydedelim. Yeni bir belge açalım. Bu haber 
metninden kısa bir paragraf alalım ve bir tablo içine yapıştıralım. Metni seçelim, 
Properties panelinden Link metin kutusuna # işareti koyalım. Link verdiğimiz metni 
seçelim ve sonraki adımda Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim ve +
butonuna basalım. Açılan menüden Open Browser Window komutunu tıklayalım. 



URL to Display : Tam metnin olduğu HTML belgenin adresini yazacağız.
Window width : Metnin gösterileceği pencerenin genişliği.
Window height : Metnin gösterileceği pencerenin yüksekliği.
Attributes : Özellikler.
Navigation toolbar : Bu özelliği kullandığınız taktirde açılan yeni, küçük pencere 
IE’ deki yön çubukları da olacaktır.
Location toolbar : Adres satırını gösterir.
Status bar : Durum çubuğunu gösterir.
Menu bar : Menülerin olduğu çubuğu gösterir. (Dosya, Görünüm...)
Scrollbars as needed : Bu sekmeyi işaretlediğimizde, belgemizdeki metin 400x350 
pixellik alana sığmadığı zaman kaydırma çubuğu ile pencereye sığmayan kısım 
gösterilecektir. Aksi taktirde belgemizin aşağıya doğru uzunluğu ne olursa olsun sadece 
400x350 pixellik alana sığan metin gösterilecektir.
Resize handles : Pencerenin boyutunun fare ile ayarlanabilmesini sağlar.

OK butonuna basın ve belgemizi kaydedip, test edelim. Fare ile metnin üzerine 
geldiğimizde yeni pencere açılacaktır. Biz sadece fare ile tıkladığımızda açılmasını 
istiyoruz. Bunun için Behaviors bölümünde OnMouseOver olan fare olayını OnClick’e 
çevireceğiz. Bu işlemden sonra metne tıkladığımızda pencere istediğimiz özelliklerde 
açılacaktır.

                      

| Ses Dosyası Çağır |

Web sayfalarımızda grafik nesnesi kullanabildiğimiz gibi ses dosyaları da 
kullanabilmekteyiz. Bu işlem için gerekli tek ön şart kullanacağımız dosya formatını 
ziyaretçimizin Web tarayıcısının tanıması gerektiğidir. Web’de en çok kullanılan iki format 
wav ve mid’dir. Bizde bu işlem ile sayfamıza bir ses dosyası ekleyeceğiz. Bu işlem için 
Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim ve + butonuna basalım. Açılan 
menüden Play Sound komutunu tıklayalım. 



Browse butonuna basalım ve ses dosyasını belgemize ekleyelim ve OK butonuna 
basarak işlemlere adım adım devam edelim.

autostart : Seçenek “true” ise ses dosyası otomatik olarak çalışacaktır.
loop : True seçeneğini seçtiysek ses dosyası döngü halinde çalacaktır.
src : Ses dosyamızın bulunduğu klasörün yolu.

| Pop-up Mesaj |

Bu yöntem ile ziyaretçilerinize “Sayfamıza Hoşgeldiniz”, “Yine Bekleriz...” şeklinde 
karşılama ve uğurlama mesajları gösterebilirsiniz. Tag Inspector panelinden Behaviors
bölümüne gelelim ve + butonuna basalım. Açılan menüden Pop-up Message komutunu 
tıklayalım. 

Ziyaretçimiz için karşılama mesajımızı Message bölümüne yazalım ve OK butonuna 
basalım. Şimdi ise uğurlama mesajımızı yazacağız. Yine Tag Inspector panelinden 
Behaviors bölümüne gelelim ve + butonuna basalım. Açılan menüden Pop-up Message 
komutunu tıklayalım. 



Uğurlama mesajımızı da yazdık. Şimdi ise mesajların hangisinin karşılama hangisinin 
uğurlama mesajı olacağını belirleyeceğiz. Bu işlem için Tag Inspector panelinin 
Behaviors bölümünü kullanacağız.

Karşılama mesajımızı tetikleyecek olan sayfanın açılmasıdır yani onLoad seçeneğini,
uğurlama mesajı için ise onUnload seçeneğini seçeceğiz. Sayfamız test edilmeye hazır, 
önce kendimizi selamlayalım değil mi?

| Durum Çubuğunda Mesaj Yazdırma |

Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler bizde ara vermeksizin sitemizi reklamla tanıtmaya 
devam edeceğiz. Her fırsatı değerlendireceğiz. Şimdi ise durum çubuğuna Web sitemizin 
içeriği hakkında fikir verecek anahtar kelimeler yazacağız. Tag Inspector panelinden 
Behaviors bölümüne gelelim ve + butonuna basalım. Açılan menüden Set Text > Set 
Text of Status Bar komutunu tıklayalım.

Message metin kutusuna durum çubuğunda görünmesini istediğiniz metni yazın ve OK 
butonuna basın. Mesaj sayfanıza eklenecektir. Aynı işlemi katmanlar, frameler ve metin 
kutuları için de yapabiliriz.

| Sürüklenebilen Nesneler Oluşturmak |

Sayfalarınızda, Windows’taki gibi sürükle-bırak işlemini yapabileceğiniz nesneler 
kullanabilirsiniz. Bu işlem için öncelikle sayfamıza bir layer eklememiz gerekmektedir. 
Insert > Layout Objects > Layer yönergesiniz izleyerek layeri ekleyelim. Bu layerı 
sürüklerken görebilmemiz için layeri seçelim ve Properties panelinden Bg color
bölümünden arkaplan rengini değiştirelim. (Layerlerin özellikleri konusunda daha ayrıntılı
bilgi için BÖLÜM 3 – Sayfaya Media ve Nesne Ekleme - Layerlar ve Özellikleri konusuna 



bakınız.) Sürükleme işlemi için Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim 
ve + butonuna basalım. Açılan menüden Drag Layer komutunu tıklayalım.

Layer : Katmanın adı.
Movement : Katmanın sürüklenme şekli bu menüden belirleyebilirsiniz. Serbest 
sürüklenme için Unconstrainde, belirli bir alan içerisinde sürükle-bırak işleminin aktif 
olması için de Constrained seçeneğini seçeceğiz. Resimde görüldüğü gibi Katman1
Üstten 15 pixellik, Alttan 150 pixellik, soldan 15 pixellik ve sağdan 150 pixellik bir alanda 
hareket ettirilebilecektir. Bu işlem katmanlarımızın Web Browserin penceresinin dışına 
çıkmasını engelleyecektir.
Up : Constrained seçeneği aktifken layerin, belgenizin üst taraflarına doğru 
sürüklenme sınırını belirler.
Down : Belgenizin alt taraflarına doğru sürüklenme sınırını belirler.
Left : Belgenizin sol tarafına doğru sürüklenme sınırını belirler.
Right : Belgenizin sağ tarafına doğru sürüklenme sınırını belirler.
Drop target : Katmanın on anki konumumu belirten kutucuklardır.
Left : Sola göre pixel değeri.
Top : Üste göre pixel değeri.

Get current position butonuna tıkladığımız zaman bize katmanın o anki pozisyonunu 
belirten değerleri verecekti. Snap if within x Pixel of drop target kutusu katmanın kaç 
pixel sürüklendikten sonra “bırak” işleminin gerçekleşeceğini, yerinin kalıcı olarak 
değişeceğini belirler. Örneğin biz bu kutuya 60 değerini girdik. Fakat katmanı 50 pixellik
bir alanda sürükledik. Katmanı sürüklediğimiz değer Snap if within kutusuna girdiğimiz 
değerden küçükse “bırak” işlemi gerçekleşmeyecek katman eski yerine dönecektir.

İnce ayarlar için Advanced bölümünde geçiyoruz.



Drag handle : Sürükleme işleminde farenin imlecinin ne kadarlık bir alanda etkin 
olacağını bu menüden belirleyeceğiz. Eğer Entire Layer seçili ise imleç layerı her hangi
bir bölgesinden tutup sürükleyebilecektir. Area within layer seçeneği seçili ise girilen 
değerler büyüklüğünde bir alanda farenin imleci etkin olacaktır. 
L, T, W, H : Sırası ile bu alanın soldan, üstten, genişliği ve yüksekliği ile ilgili 
değerleri bu metin kutularına gireceğiz.

Buraya kadarki işlemler sadece 1 layerin olduğu durumlar için geçerliydi. İki layerin
olduğu ve ikisine de sürükle-bırak komutu verildiği duruma gözatalım. Daha önceden de 
gördüğümüz gibi bir katmanın diğerinin üzerine geldiğinde hangisinin üstte görüneceğini 
Z-index değeri ile belirliyor, Z-index değeri büyük olan üste görünüyordu.

While dragging, Bring layer to front, then aktifken Leave on top seçeneği seçili ise 
Sürükle-Bırak işlemi sırasında layerların Z-indez değerinin hiçbir önemi yoktur.Örneğin A 
ve B gibi iki layerimiz olsun ve A’nın Z-indez değeri b’nin Z-index değerinden büyük 
olsun. A layerini B layerinin üzerine getirirseniz A layerı görünür. Bu işlemin tersine B 
layerini A layerinin üzerine getirirseniz bu seferde B layerı görünür. Fakat aynı menüde 
Restore z-index seçeneği aktifse işler değişecektir. Şimdi bu duruma gözatalım.

Yine A ve B gibi iki layerimiz olsun ve A’nın Z-index değeri B’nin Z-index değerinden 
büyük olsun. A layerini B layerinin üzerine getirip bıraktık. Bu şekilde A layerı görünür. Bu 
işlemin tersine B layerini A layerinin üzerine sürüklediğimiz süre içerisinde B layerı üstte 
görünür fakat layerı bıraktığımız anda Web browser B katmanının Z-index değerini 
hatırlar ve bu katmanı A’nın altında atar.

Call JavaScript metin kutusuna da küçük scriptler atayabilirsiniz. Örn. yeni pencere aç.
When Dropped: Call Java Script metin kutusunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Sebebi 
ise çok basit; Scriptin işletilmesi bir şarta bağlanmış, Only if snapped. Birinci seçenekte 
katmana fare ile tıkladığınızda script çalışacaktır. Bu seçenekte ise katmanı sürükleyip 
bıraktığımızda script çalışacak, Only if snapped sekmesi işaretli ise - Snap if within x 
Pixel of drop target işleminden dolayı - sürükle-bırak işlemi gerçekleşmediğinde script 
çalışacaktır, bu sekme işaretli değilse sürükle-bırak tan sonra script işletilecektir.

| Ms Menu / Show Pop-up Menu |

Web tasarımıyla ilgilenen herkes Microsoft’un sitesindeki menülere her görüşünde hayran 
kalmıştır. Daha önceleri bu menüleri yapabilmek için iyi bir programcı olmak gerekiyordu. 
Şimdi imdadımıza Dreamweaver yetişiyor. Hemen uygulamaya başlayalım. Öncelikle yeni 
bir belge açalım ve bu belgeyi kaydedelim. 

Link vereceğimiz başlıklar oluşturalım. (Örn: Hakkımızda, Ürünler, İletişim) Bu 
başlıklardan birini seçelim ve Properties panelinde Link metin kutusuna # işaretini link 
olarak verelim. 

Link verdiğimiz metni seçelim ve Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne 
gelelim, + butonuna basalım. Açılan menüden Show Pop-up Menu komutunu 
tıklayalım.



Dikkat edilecek durumlar :

 1 numaralı sekme işaretli ise açılan alt menü normal menü öğesine 
dönüştürülecektir. (Outdent Item)

 2 numaralı sekmeyi işaretlediğiniz taktirde seçilen menünün altında alt 
menüler açılacaktır. (Indet Item)

 3 numaralı buton ile öğeleri yukarıya taşıyabilir, 4 numaralı butonla da öğeleri 
aşağıya doğru taşıyabilirsiniz.

 Target : Bu alanı, atadığınız bir linki istediğiniz bir frameye 
yönlendireceğiniz zaman kullanabilirsiniz.

 Text : Metin alanına menüde görünmesini istediğimiz öğeyi yazalım.
 Link : Menülerdeki öğelere atayacağımız köprüleri de bu metin kutusuna 

yazalım.

Şimdi de menümüzün görüntü ayarlarını yapacağız. Bu işlem için Appearance bölümüne 
geçiyoruz.



Menümüzün Görsel Ayarları : 

 Resimdeki 1 numaralı drop-down menüden, menümüzün yatay mı yoksa dikey 
mi olacağını ayarlayabilirsiniz. Vertical menu seçeneğini seçersek menü 
dikey, Horizontal menu seçeneğini seçtiğimizde ise menü yatay biçimde 
görünecektir.

 Font : Yazıtipi bölümünden istediğimiz fontu menümüzde 
kullanmak üzere seçelim.

 Size : Fontumuzun puntosunu ayarlayalım. İtalik, kalın, sağa 
yaslı, sola yaslı, ortada  gibi seçenekleri de kullanabiliriz.

 Up State : Menümüzün statik halde iken, açıkken hangi renkte olacağını 
belirleyeceğimiz bölümdür. Text (Metin)  ile menümüzün statik haldeki metin 
rengini ayarlayabiliriz, Cell (Hücre) ile ise menümüzün statik haldeki hücre içi 
rengini ayarlayabiliriz

 Over State : Menümüzün dinamik halde iken, fare menümüzün üzerindeyken 
hangi renkte olacağını belirleyeceğimiz bölümdür. Text (Metin)  ile 
menümüzün dinamik haldeki metin rengini, Cell (Hücre) ile ise menümüzün 
dinamik haldeki hücre içi rengini ayarlayabiliriz.

Advanced sekmesi ile geldiğimiz bu pencerede ise menümüzün ince ayarlarını 
yapacağız. Bu ayarları yapmak zorunda değilsiniz fakat sayfalarınızdaki renk uyumunun 
mükemmel olmasını istiyorsanız bu pencerede de biraz gezinmenizi tavsiye ederiz.



İnce Ayarlar :

 Cell Width : Bildiğimiz gibi menülerimiz tablolardan oluşuyor. Tablolarda 
hücrelerden, bu menüden hücrenin genişliğini ayarlayabilirsiniz. Bu işlem için 
öncelikle karşısındaki menüden Automatic seçeneğini inaktif edip Pixel
seçeneğini aktive etmeniz gerekecektir. Pixel seçeneğini işaretledikten sonra 
metin kutusuna istediğiniz değeri girebilirsiniz.

 Cell Height : Aynı işlemleri hücremizin yüksekliğini ayarlamak içinde 
yapabilirsiniz. 

 Cell Padding : Hücrenin çerçevesinin ne kadar belirginleştireceğimizi 
ayarlayacağımız menüdür. Hücrenin dış hatlarının keskin olmasını istiyorsanız 
yüksek değerler girin. Fakat tavsiyemiz varsayılan haliyle bırakmanızdır. Çünkü 
bu değerler, site çok özel bir amaç için tasarlanmıyorsa standarttır.

 Text Indent : Menümüzdeki metinlerin daha içeriden başlanarak 
yazılmasını sağlayan seçenektir. Bu seçeneği kullandığınız taktirde metinler 
hücrenin ortalarına doğru kayacaktır.

 Cell Spacing : Hücrenin iç çerçeve ile dış çerçevesi arasındaki uzaklığını 
belirleyen seçenektir. İç ve dış çerçeveler arasındaki uzaklığın fazla olmasını 
istiyorsanız 10’dan büyük bir değer girin.

 Menu Delay : Fare ile “Ürünler” yazısının üzerine geldiniz ve menü açıldı 
sonra fareyi “Ürünler” yazısının üzerinden başka bir alan kaydırdınız. Fare ile 
“Ürünler” yazısının üzerinde geldiğinizde menü açılmıştı, bu komut ile fare 
“Ürünler” yazısının üzerinden çekildikten sonra menünün kaç saniye daha açık 
kalacağını belirleyebiliriz. 

 Pop-up Borders: Menümüzdeki hücrelerin çizgilerinin görünüp 
görünmeyeceğini bu seçenekte belirleyebilirsiniz. Eğer dış çizgilerin 



görünmesini istiyorsak Show Borders (Kenarlıkları Göster) sekmesini 
işaretlemeliyiz.

 Border Width : Menümüzün kenarlıklarının ne kadar kalın olacağını 
belirleyebileceğimiz seçenektir.

 Shadow : Menümüzün sağ ve alt kenarlık rengini ve menüleri 
birbirinden ayıran kenarlık çizgilerinin rengini bu seçenek ile değiştirebilirsiniz.

 Border Color : Menümüzün kenarlıklarının ne renk olacağını 
belirleyebileceğimiz seçenektir.

 Highlight : Menümüzün sol ve üst kenarlık (Border) rengini 
değiştirmek istiyorsak bu seçeneği kullanacağız.

Position (Pozisyon / Yer) sekmesine tıkladığımızda ise menümüzün hangi yöne 
doğru açılacağı, eksenlere göre değerleri (X,Y) gibi özelikleri belirleyeceğiz.

Menümüzün Açılacağı Konumu Beliriyoruz :

 Menu Position : Menümüzün sağ alt, sağ üst, alt veya üst yönlerinden 
hangisine doğru açılacağını şekillerden birine tıklayarak belirleyebilirsiniz.

 X : Menümüzün x ekseninde nerede açılacağını belirler.
 Y : Menümüzün  ekseninde nerede açılacağını belirler.
 “Ürünler” yazısının fare ile geldiğimizde menü açılıyor ve fareyi “Ürünler” 

yazısının üzerinden çektiğimizde ise menü otomatik olarak kapanıyor. Hide 
Menu on onMouseOut Event sekmesini işaretlemediğimiz taktirde fareyi 
“Ürünler” yazısının üzerinde çeksek bile menü bir kez açıldıysa bir daha 
kapanmayacaktır. Açık kalacaktır. Bu da bizim menü sistemimize aykırı bir 
durum. Bu sekmenin işaretli olmasını dikkat edeceğiz. 



Hiçbir programlama bilgisin sahip olmadan bu ve benzeri işlemleri Dreamweaver MX
2004’te yapabiliyoruz. Dreamweaver MX 2004 bir web aşığı için altın yumurtlayan tavuk 
değerinde, bize de düşen onu en iyi şekilde kullanmak.  

| Layer Gizle – Göster |

Katmanları fare ile tetikleyerek gösterip yok edebiliriz. Bu yolla sayfalarınızda yer 
kaplamayan menüler yapabilirsiniz. Önce Insert > Layout Objects > Layer yönergesini 
izleyerek belgemize layer ekleyelim. Görünüp gizlendiğini görmemiz için layerin arkaplan 
rengini Properties panelinden Bg color bölümünden değiştirelim. Sonraki adımda ise 
link vermek üzere bir metin yazalım ve Properties panelinden Link bölümüne # işaretini 
yazarak link verelim.

           

Bu aşamada link verdiğimiz metni seçelim Tag Inspector panelinden Behaviors
bölümüne gelelim, + butonuna basalım. Açılan menüden Show-Hide Layers komutunu 
tıklayalım.

Katmanı gizlemek için Hide butonuna, gizlenmiş katmanı göstermek için Show
butonuna, işlemi uygulamak için OK butonuna basalım.

Resimdeki örnekte katman, klavyeden bir tuşa basıldığında gizlenecek, link verilen 
metnin üzerine fare ile gelindiğinde ise görünecektir.

| Resim Değiştir |

Bu işlem için önce bir resim eklemeliyiz. Insert > Image yönergesini izleyerek 
belgemize resmimizi ekleyelim. Eklediğimiz resmi seçelim ve Tag Inspector panelinden 
Behaviors bölümüne gelelim, + butonuna basalım. Açılan menüden Swap Image 
komutunu tıklayalım.



Set source to bölümüne Browse butonuna basarak değiştirilecek resmi seçelim ve OK 
butonuna basalım. Restore images onMouseOut sekmesini işaretlersek fare ile resmin 
üzerine gelip gittikten sonra resim eski halini alacaktır.

| E-mail Adres Kontrolü |

Web sayfanızdaki iletişim formunuzdan size hatalı adreslerin gelmesini izlemek için E-mail 
adresini kontrol ettiririz. E-mail adresinin bir şekli vardır. Örn kişi@server.com. Bu şekilde 
metin kutusuna yazılmayan adresleri formunuz kabul etmeyecektir.

İlk aşamada Insert > Form > Form, Insert > Form > Textfield, Insert > Form > 
Button yönergelerini izleyerek küçük bir form hazırlayalım. Formumuzdan Textfield’i 
seçelim ve Tag Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim, + butonuna 
basalım. Açılan menüden Validate Form komutunu tıklayalım.

Formun hiçbir kontrol yapmasını istemiyorsak 2 numaralı seçeneği, email adres kontrolü 
için 1 numaralı seçeneği, metin kutusuna sadece numara girilmesini istiyorsak 
(örn:doğum tarihi, yaş vb.gibi) 3 numaralı seçeneği, belirli bir aralıkta numara girilmesini 
istiyorsak (örn: 50 ile 90 arasında) 4 numaralı seçeneği işaretleyeceğiz.



| Show Events Özelliği |

Kullandığımız bütün behaviorlar hazır javascriptler ile çalışmaktadır. Bazı browserler veya 
versiyonları bu komutları desteklememektedir. Sayfayı hazırladık, mükemmelde oldu ama 
ziyaretçimiz bunları göremeyecekse ne önemi var? 

Kullandığımız scriptlerin browserlerin hangi sürümlerinde çalıştığını görmek için Tag 
Inspector panelinden Behaviors bölümüne gelelim, + butonuna basalım. Açılan 
menüden Show Events For komutunu tıklayalım ve istediğimiz sürümü seçelim.


