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Herkese merhaba,
Metin Y lmaz Blog sayfamdan ba lad m CSS derslerine bu döküman ile devam ediyorum. Böyle bir dökümana ba lamamdaki amaç, 
itimlerde ö rencilerimin bu tip bir kayna a ihtiyaç duymas  ve ellerinde ula abilecekleri net bir kaynak olmamas . Ö rencilerime, çal an 

arkada lar ma, blog sayfam  takip eden ki ilere, web tasar m/kodlama i ine bir ekilde girmi  ve yolu CSS'e gelen, ö renmek isteyen herkes 
için bir ba lang ç, bir ba vuru kitapç  olmas  dü ündü üm bu dökümanda CSS ile ilgili tüm kodlar  bulabilir, bu kodlar n ne i e 

yarad , nas l kullan ld , örnek kullan mlar  görebilirsiniz.

Dreamweaver program ndaki CSS Rule panelini baz alarak haz rlam  olsamda tüm CSS kodlar  bu dosya içinde yazmaya çal m. 
Dosyada ilk olarak Dreamweaver panelindekiler, ard ndan CSS3 ile gelen yeni özelliklerden, en son olarakda çok fazla kullan lmayan, az 

bilinen CSS kodlar ndan bahsettim. Dökümandaki ilk ba klar Dreamweaver paneline göre haz rlanm r.
Ard ndan gelen kolonlarda ise 1 Özellik, 2 Görevi, 3 Verilebilen De erler, 4 Örnek Kullan m eklindedir.

Bu ekilde kitapç k tarz  çal malar m devam edecek. Zaman buldukça gerek video dersler gerek dökümantasyonlar yaparak payla mlar ma 
devam edece im. Hedeflerimin aras nda 3ds Max, Flash ve Vray alan nda baz  haz rl klar yapmak.

Unutmay n ne kadar çok payla rsak o kadar fazla geli iriz ve ya am standartlar zda bu oranda de ir.
Bu yüzden geli ime her zaman devam !

Yararl  olmas  dileklerimle... 

ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL
ve CSS3 YEN  ÖZELL KLER



ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

Font-Family : Yaz lar n alaca  yaz  tipini belirler Font adlar  al r, Tahoma, Verdana Arial gibi. font-family: Arial, Helvetica, veya
{ font: 11pt bold Tahoma, Verdana; }

Font-Size : Yaz lar n büyüklüklerini  belirler px, pt, in, cm, mm, pc, em, ex ve % de erlerini al r,Pt 
ve px kullan r. font-size: 12pt;

Font-weight : Yaz lar n kal nl k ve incelik de erlerini belirler. Normal, bold, bolder, lighter ve 100 den 900 kadar 
rakam al r. font-weight: bold;

Font-style : Yaz lar n normal veya sa a e ik olmas  sa lar. Yaz lar n normal yada yana yat k görünmesini sa lar. font-style: italic;

Font-variant : Yaz lar n normal veya tümünün büyük harflerden 
olu mu  olmas  sa lar.

Yaz n normal veya tümünün büyük harflerden 
olu mu  olmas  sa lar. font-variant: small-caps;

Line-Height : Yaz lar n sat r yüksekli ini belirler.
Px de eri al r, yüksek de er sat rlar aras ndaki bo lu u 
artt r. line-height: 25px;

Text-transform : Kelimelerin büyük harf veya küçük harflerden 
olu mas  sa lar. none, capitalize, uppercase, lowercase  de erlerini al r. text-transform: uppercase;

Text-decoration : Kelimenin alt n , üstünün vs. çizili olup olmayaca  
belirler.

none, underline, overline, line-through, blink  
de erlerini al r. text-decoration: none;

Color : stenilen yerdeki renkleri de tirmek için kullan r. Renk kodlar  ve temel renk adlar  red, blue, yellow vs. 
gibi color: #336699;

ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

Background-color : Zeminin rengini belirler. Renk Kodlar  ve transparent background-color: #333;

Background-image : Zemine imaj konulmas  sa lar. maj URL (imaj n local veya web adresi) background-image: url(images.jpg);

Background-repeat : Zemine yerle tirilen imaj n tekrar edip etmeyece ini 
belirler.

repeat : maj n tüm zemine yay lmas  sa lar.
repeat-x : maj n sol-üstten sa -üste do ru yay lmas  
sa lar.
repeat-y : maj n sol-üstten sol-alta do ru yay lmas  
sa lar.
no-repeat: maj n yay lmadan orjinal boyutuyla 
görünmesini sa lar.

background-repeat: no-repeat;

Background-attachment : Zemindeki resmin , sayfa kayd rma çubu uyla hareket 
ettirildi indeki durumunu belirler.

scroll : Sayfa hareket ettirildi inde zeminin de 
kaymas  sa lar.

background-attachment: fixed;

Background-position : Zemindeki resmin istenilen ekilde yerle tirilmesini 
sa lar.

top : Resmi yukar  yerle tirir.
center : Resmi ortalar.
bottom : Resmi a  yerle tirir.
left : Resmi sola yerle tirir.
right: Resmi sa a yerle tirir.
...px : Resmin soldan istenilen ölçüde içerde olmas  
sa lar.
X ve Y ile koordinatlarda belirtilebilir.

background-position: top center;
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ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

Word-spacing : Kelimeler aras ndaki bo luk de erini belirler. Eksi 
de er alabilir. normal ve uzunlu un px de eri word-spacing: 20px;

Letter-spacing : Harfler aras ndaki bo luk de erini belirler. Eksi de er 
alabilir. normal ve uzunlu un px de eri letter-spacing: 20px;

Vertical-align : Bir elementin içeri inin dikey hizalamas  için kullan r.

baseline : Orta(metin içeri ine göre)
sub : Altsimge
super : Üstsimge
top : Yukar (elemente göre)
text-top: Yukar  (Metin içeri ine göre)
middle : Orta (Elemente göre)
bottom : Alt (Elemente göre)
text-bottom : Alt(Metin içeri ine göre)

vertical-align: middle;

Text-align : Bir elementin di erlerine göre hizas  berlilemek için 
kullan r. Sadece metinler için kullan lmaz, di er Uzunluk de eri px olarak, yüzde, inherit (kal tsal) text-align: center;

Text-indent : Paragraflar n ilk cümlelerin soldan içeriye kayd lmas  
için kullan lan bir özelliktir. Uzunluk de erive yüzde de er al r text-indent: 10px;

White-space : Elemanlar n bo luklar n nas l i lem  görece ini 
belirler normal, pre, nowrap white-space: normal;

Display : Elaman n nas l görünece ini belirler.

inline: ayn  çizgi üzerine soldan sa a
block: alt alta dizilim gerçekle tirir.
None: görünmez yapar. Genelde JS kodlar nda 
kullan yor.

display: block;

ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

Width : Konteyn rlar n geni li ini belirler. Px, % ve auto de erleri al rlar width:300px;

Height : Konteyn rlar n yüksekli ini belirler. Px, % ve auto de erleri al rlar height:300px;

Float : Div konteyn rlar n istenilen yerde durmas  sa lar. left, right, none, inherit float: left

Clear :
Float elementinin etkisinden kurtulmak için clear özelli ini 
kullan r.

left, right, none, both clear: both

Padding :
Hücre ile yaz  yada resim aras ndaki bo luklar n 
belirlenmesinde kullan r. Hücre içindeki bo luk 
denilebilir.

padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left

padding: 10px 0 0 3px;

Margin : Elementlerin etraf ndaki bo luk vermek için kullan r.

margin
margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left

margin: 10px 0 0 3px;
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ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

Border : Kenarl k yapmak için kullan r Border px, top, bottom, left, right, style ve renk kodlar border: 3 px solid #ff0000

border-style : Kenarl k stilini de tirmek için kullan r.
none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, 
outset

border-style: double;

border-width : Kenarl k geni li idir
thin,  medium, thick, veya Xpx, X%, Xem (X'ler say  de eri 
olmal r)

border-width: 30px;

border-color : Kenarl k rengi için kullan r Renk kodlar  ve temel renk adlar  red, blue, yellow vs. Gibi border-color: #333;

border-bottom-color : Alt kenarl k rengini belirler Renk kodlar  ve temel renk adlar  red, blue, yellow vs. Gibi border-bottom-color: #333;

border-left-color : Sol kenarl k rengini belirler Renk kodlar  ve temel renk adlar  red, blue, yellow vs. Gibi border-left-color: #333;

border-right-color : Sa  kenarl k rengini belirler Renk kodlar  ve temel renk adlar  red, blue, yellow vs. Gibi border-right-color: #333;

border-top-color : Üst kenarl k rengini belirler Renk kodlar  ve temel renk adlar  red, blue, yellow vs. Gibi border-top-color: #333;

ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

List-style-type : Listelerin yan nda ç kacak olan rakam, harf ve ekilleri belirlerdisc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-
roman, lower-alpha, upper-alpha, none

list-style-type: disc;

List-style-image : Listelerin yan nda ç kacak olan imajlar  belirler url (file: ); list-style-image: url(images/list.png);

List-style-position : Listelerin içerdemi d ar dam  s ralanaca  belirler Inside, Outside list-style-position: outside;
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ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

Position : Konumland rma tipi bu seçenek ile belirlenir.

Absolute-Mutlak : Mutlak konumland rma anlam na 
gelir. Bu konumland rma ile nesnenin bir üst nesne ile 
aras ndaki mesafe ayarlan r.Üstüste görünmesi 
durumunda nesneleri z-index de eri büyük olan 
element di erinin üstünde olacakt r.
Relative-Göreceli : Bu konumland rma ile nesne 
yerle tirildi i yerden belirtilen de er kadar a , 
yukar , sa a veya sola kayacakt r. 
Fixed-Sabitlenmi : Ekranda istenilen konuma 
nesneyi sabitler. Kayd rma çubu u kayd lsa dahi o 
nesne ekranda as  kal r. IE6 ve önceki sürümler bu 
özelli i desteklemez.

position: absolute;

Visibility :
Nesnelerin gösterilip gösterilmeyece ini belirler. 

nherit” önceden nas lsa öyle kals n, “visible” 
gösterilsin, “hidden” saklans n anlam ndad r.

inherit: kal tsall k üst elementin de erini alabilir.
visible: Nesnenin görünür olmas .
hidden: Nesnenein görünmez olmas .

visibility: visible;

Width : Nesnenin geni li ini belirler. Px, % ve auto de erleri al rlar width: 100px;

Height : Nesnenin yüksekli ini belirler. Px, % ve auto de erleri al rlar height: 100px;

Z-Index : er iki nesne üstüste gelmi  ise de eri büyük olan 
element üstte görünür. Rakam ve auto de eri al rlar z-index: 1;

Overflow : rlar  belirlenen bir alan içerisine içerik kondu unda 
içerik e er s rl  alandan büyük ise overflow çal r.

inherit : kal tsall k üst elementin de erini alabilir 
visible : Alana s mayan içerik görünür olur. Bu 
durumda kayd rma çubuklar  ç kacakt r.
hidden : Alana s mayan içerik görünür olmas n. Bu 
durumda içeri in bir k sm  görüntülenemez.
scrool : Kayd rma çubuklar n kullan lmas .
auto : Ta ma olup olmamas na göre kayd rma 
çubuklar n ç kmas

overflow:scrool;

Placement : Nesnenin di er nesneler ile aras ndaki bo luk miktar  
ayarlan r.

top : Nesnenin üst taraf ndaki bo luk miktar .
left : Nesnenin sa  taraf ndaki bo luk miktar .
right : Nesnenin sa  taraf ndaki bo luk miktar .
bottom : Nesnenin alt taraf ndaki bo luk miktar .

top: 1px;
left:2px;
right: 3px;
bottom: 4px;

Clip :

Bir resmi k rpmak istiyorsak kullanabilece imiz bir 
CSS. Tüm resim yüklenir ama bizim istedi imiz k m 
gösterilir.
Rectangle eklinde k rpma vard r sadece.

top : Üüst taraftan k rpma miktar .
left : Sol taraftan k rpma miktar .
right : Sa  taraftan itibaren resmin ne kadarl k 
bölümünün görüntülenece i.
Bottom : Üst taraftan itibaren resmin ne kadarl k 
bölümünün görüntülenece i.

HTML
<div class="clip">
<img src="foto.jpg" alt="foto" />
</div>
CSS
{ position:absolute;
clip:rect(50px 130px 153px 40px); }

ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

Page-break-before : Nesneler aras ndaki önce ve sonra ç kma ayarlar . auto, always, left, right page-break-before: always;

Page-break-after : Nesneler aras ndaki önce ve sonra ç kma ayarlar . auto, always, left, right page-break-before: always;

Visual effect Cursor :
Mouse imlecinin de tirilmesinde kullan lan bir 
seçenektir.

Crosshair, text, help, wait ... vs. cursor: wait;

Visual effect Filter :
Görsel efektler haz rlamak için kullan lan bir seçenektir. 
Fakat IE sürümlerinde desteklenmez.

çeri inde bulunan tüm efekt türlerini al r.
filter: DropShadow(Color=#333333,
Positive=true);

POSITIONING www.metinyilmazblog.com

EXTENSIONS www.metinyilmazblog.com
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ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

border-radius
Border kö elerde yuvarlama yapmak için kullan r. IE ve 
Operada kullan lan halidir.

px de eri al rlar border-radius:3px;

.webkit-border-radius
Kullan lan framework webkit oldu unda yani Safari ve 
Chorome da kullan lan koddur.

px de eri al rlar border-radius:3px;

.moz-border-radius
Kullan lan framework Gecko oldu unda yani Firefox da 
kullan lan koddur.

px de eri al rlar border-radius:3px;

box-shadow Kutulara gölge vermek için kullan r.

de er1: gölgenin yataydaki mesafesi içindir. Art  de erler 
kutunun sa ndan itibaren uzakl k de eridir, negatif 
de erler kutunun soluna do ru mesafeyi gösterir.
de er2: gölgenin dikeydeki mesafe içindir. Art  de erler 
kutunun alt na do ru mesafeyi gösterir, eksi de erler ise 
kutunun üstüne do ru mesafesini gösterir.
de er3: Bulan kl k(blur) de eridir. Gölgelerin gerçe e 
yakla mas  için kullan r. Bulan k yatay ve dikey için verilen 
de erler göre ekil al r.
renk:renk de eri. Gölgenin renk de erini gösterir.

box-shadow: deger1 deger2 deger3 renk 
kodu

text-shadow Yaz lara gölge vermek için kullan r.

de er1: gölgenin yataydaki mesafesi içindir. Art  de erler 
kutunun sa ndan itibaren uzakl k de eridir, negatif 
de erler kutunun soluna do ru mesafeyi gösterir.
de er2: gölgenin dikeydeki mesafe içindir. Art  de erler 
kutunun alt na do ru mesafeyi gösterir, eksi de erler ise 
kutunun üstüne do ru mesafesini gösterir.
de er3: Bulan kl k(blur) de eridir. Gölgelerin gerçe e 
yakla mas  için kullan r. Bulan k yatay ve dikey için verilen 
de erler göre ekil al r.
renk:renk de eri. Gölgenin renk de erini gösterir.

text-shadow: deger1 deger2 deger3 renk 
kodu

Multiple background images Bir elemana çoklu resim vermek için kullan r.

url(image1.png) : resmimizi yoluyla birlikte ismi
no-repeat : Resmin tekrar durumu no-
repeat,repeatirepeat-x,repeat-y
top: resmin dü ey konumda yeri top,center,bottom
left: resmin yatay konumdaki yeri left,center,right

background: url(image1.png) no-repeat 
top left, url(image2.png) repeat-x bottom 
left;

d@font-face

Tasar mlar zda en çok sorunu olu turan fontlar için 
kullan lan çok önemli bir yenilik. Bu kod ile kulland z 
bir fontu kullan n bilgisayar na yükletebiliyoruz. Bu 
sayede istedi imiz fontu web tasar mlar zda 
kullanabiliriz.

Yanl z burada önemli bir nokta var o dda fontun telif 
haklar n olup olmamas , buna dikkat etmeliyiz.

font-family ile font adlar ,
src de eri ile de kaynak dosyay  vermemizi sa lar.

d@font-face {
font-family: 'Helvetica';
src: url('Helvetica.eot'); /* IE6+ */
src: local('Helvetica'), /* Bilgisayarda 
varm  yokmu kontrolü */
   url('Helvetica.woff') format('woff'), /* 
Firefox 3.6 */
   url('Helvetica.ttf') format('truetype'), /* 
Safari 3+, Chrome, Firefox 3.5, Opera 10+ 
*/
   url('Helvetica.svg#fonthelvetica') 
format('svg'); /* Safari 3.1+, Chrome 0.3+, 
Opera 9+ */
font-weight: normal;
}

gradient

Web tasar mda daha do rusu hemen hemen tüm 
tasar mlarda gradyan yani renk geçi leri kullan lmakta. 
Bunu CSS3 ile birlikte art k imajlara ihtiyaç duymadan 
kullanabilece iz.

Tabii ie arkada z içinyine farkl  kodlar yazmal z. Ba ka 
türlü bir çözüm beklemiyordunuz de il mi ? ie bu çok ak ll  
de il anlay  olmal z...

Peki Mozilla yani Firefox abimiz karde imiz bir tanemiz ne 
yapm  bunun için https://developer.mozilla.org/en/CSS/-
moz-linear-gradient  adresini inceleyebilirsiniz.

d-webkit-gradient(<tipi>,<ilk konum>,<son 
konum>,from(<ilk renk>),to(<son renk>

background-image: -moz-linear-
gradient(<ilk konum>, <ilk renk>, <son 
renk>); /* Firefox 3.6 */
background-image: -webkit-
gradient(<tipi>,<ilk konum>,<son 
konum>,from(<ilk renk>),to(<son renk>)); 
/* Safari 4+, Chrome */
filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gra
dient(startColorStr='<ilk renk>', 
EndColorStr='<son renk>'); /* IE6,IE7 */
-ms-filter: 
"progid:DXImageTransform.Microsoft.gra
dient(startColorStr='<ilk renk>', 
EndColorStr='<son renk>')"; /* IE8 */

CSS3 LE GELEN YEN  KODLAR www.metinyilmazblog.com

CSS3 YEN KLER
Yeni CSS ve yeni özellikler, bunlardan bahsetmeden bu CSS döküman  bitirmek istemedim. Haz rlarken ki amac n d ndada olsa sizlere CSS3 de gelen yeni özelliklerden bahsetmek 

istiyorum. Tabii ki bu kodlar  Dreamweaver ile kullanabilirsiniz sadece panelde bulunmuyor.
Peki kullanabiliyormuyuz CSS3'ü henüz de il neden mi ? Bir dü ünün isterseniz evet buldunuz internet explorer sayesinde kullanam yoruz !

Ama insanlar n güzel bir geli me var insanlar art k ieden vazgeçiyorlar çünkü gerek h z gerek kullan m bak nda oldukça kötü durumda bir taray dansa beklentileri tam kar layan h zl , 
seri ve eklentileri ile bir taray dan çok daha fazlas  sunan gerçek taray lara geçiyorlar. Bu sayede art k a daki kodlar da kullanabilece iz.

metin
yil

mazd
esig

n.co
m



transform
Bu yeni özellik kutucuklar  ve onun için deki yaz lar  
döndürmemizi, büyütüp küçültmemizi ve konumlar  
de tirmemizi sa lar.

transform ve rotate de erleri al r. Örnek kullan mda farkl  
taray lar için farkl  de erler ald da göreceksiniz.

Ie 9 taray  için;
http://paulirish.com/2009/browser-specific-css-hacks/

Ie 8 taray  için;
http://wiki.github.com/heygrady/transform/correcting-
transform-origin-and-translate-in-ie 

d-moz-transform: rotate(45deg); /* 
Firefox 3.5 */
-webkit-transform: rotate(45deg); /* 
Safari 3.1, Chrome */
-o-transform: rotate(45deg); /* Opera 
10.5 */
filter:  
progid:DXImageTransform.Microsoft.Mat
rix(sizingMethod='auto expand',
    M11=0.70710678, M12=-0.70710678, 
M21=0.70710678, M22=0.70710678);  /* 
IE6, IE7 */
-ms-filter: 
"progid:DXImageTransform.Microsoft.Ma
trix(
    M11=0.70710678, M12=-0.70710678, 
M21=0.70710678, M22=0.70710678,
    sizingMethod='auto expand')"; /* IE8 
*/
zoom: 1; /* 'filter' kodu kutuyu tekrar 
ölçeklendirmeyi engeller */
/* Bu k m IE için :) orjini düzeltmek için; 
*/
position: relative\9; 
top: -21px\9;
left: -21px\9;

ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

!important Yaz ld n kodun ne olursa olsun çal lmas  emreder. important bir de er almaz color:#336699 !important;

CSS ile söyleyeceklerim bu kadar fakat unutmay n arkada lar en iyi ö renme yolu uygulamad r ne kadar fazla uygulama yaparsan z emin olun o kadar 
iyi ve h zl  ö renirsiniz. Bildi iniz gibi CSS kodlar  dahili veya harici olarak yazabiliyoruz. Size tavsiyem uygulamalar z yaparken her örnekte 

harici CSS ile çal man z. Elinizden geldi i kadar az inline style yani tag içine yaz lan CSS kullanarak, harici bir dosya ile sitenizin yönetimini yapman z. 
Kullan m olarakda birçok özellik belirterek de il tek bir özellikte birçok emir girerek yapman z. Yani demek istedi im; .deneme { background-color: 

#000000; background-image: url("../images/back.png") background-repeat: repeat-x background-position: scroll top left; } yerine bunu k sa bir biçimde;
  .deneme { background: #000000 url("../images/back.png") repeat-x scroll top left; } eklinde yazman z.

!IMPORTANT CSS www.metinyilmazblog.com

Arkada lar CSS'lerin özelliklerini ve kullan mlar  gördük. imdide sizlere örnek CSS kullan  ve içi içe Div eleman ndan olu an tasar mlar z kullanman z gereken important 
eleman ndan bahsetmek istiyorum. Bu eleman  kullanarak iç içe olu turdu unuz Div yap zdaki tüm sorunlar  çözebilirsiniz
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ÖZELL K GÖREV VER LEB LEN DE ERLER ÖRNEK KULLANIM

content

Her ne kadar CSS arkada n ç  amac na uygun 
olmasada content özelli i güzel bir özellik. Yapt  

lem CSS içerisinden yaz  eklemek. Bunu örnek 
koddan çok daha iyi görebilirsiniz.
Bildi iniz gibi CSS'in amac  tasar  içerikten ay rmak 
ve bu amac da çok iyi bir ekilde yap yor ama content 
özelli i bu amaca uygun de il belkide bu yüzden 
kullan lm yor.

before ve after ile yaz n ba na yada sonuna ekleme 
yapabiliyor.

HTML
<div id="contentdeneme">Bu yaz dan 
önce LK YAZI metni CSS üzerinden 
gelecek.</div>
CSS
.contentdeneme:before {content: " LK 
YAZI: ";}
.contentdeneme {text-align:center;}

quotes

Sat r içindeki al nt lar  i aretlemek için kullan lan bir 
CSS'dir <q> etiketi kullan r. W3C standard  olmas na 
ra men, ie bu etiketi desteklemez, çok rd z de il 
mi ?

quotes de erini al r. q { quotes: '"' '"' }

counter-reset
counter-increment

CSS sayaçlar  W3C taraf ndan CSS2.1 den itibaren 
vard r ve content ile birlikte çal rlar ama 
kullan ld klar  çok görmedim.

rakam ve none de eri al rlar counter-reset :none;
counter-increment :none;

marks
Baz  sitelerde, sayfan n ekranda görünen hali ve 
bas nca görünecek hali farkl r.Sayfan n s rlar  
göstermek için marks kullan r.

“Crop” (kesme çizgisi) veya “cross” (bölümleri ay rma 
çizgisi) de erlerini al r. d@page: { <8>;}

orphans
widows

Türkçesi yetimler ve dullar olan bu kodlar n amac  
sayfan n, baz  paragraflar n bölünmesini 
istemiyorsan z, yetim ve dul sat rlar n s  
belirtmemiz gerekir. Orphans (yetimler), paragraf n kaç 
sat n önceki sayfada kald , widows (dul) ise kaç 
sat n sonraki sayfaya sarkt  gösterir.

Varsay lan de er, her iki özellik için de 2’dir; bu u 
demek; en çok 2 sat r sonraki sayfaya kalacaksa, 
paragraf sonraki sayfaya ta r, en çok 2 sat r ilk 
sayfada kalacaksa, tüm paragraf sonraki sayfada ç kar.

p { orphans: 2; }
p { widows: 2; }

font-size-adjust

Bir yaz  tipinin büyük “A” harfi ile küçük “a” harfi 
aras ndaki yükseklik fark na “aspect value” (boy oran ) 
denir. Bu oran büyükse, yaz  boyutu küçültülerek 
çözülebilir. Verdana yaz  tipinin boy oran  0.58’dir. (yani 
“X” 100 px iken, “x” 58 px uzunlu undad r). Times New 
Roman için bu oran 0.462d r. Demek ki, Verdana 
küçük boyutlarda, Times New Roman ise büyük 
boyutlarda daha iyi.

Font-size-adjust özelli i kullan larak, yaz  tipinin çirkin 
görünece i büyüklü e ç kmas  engellenerek, kendisine 
bir yaz  tipi boyutu atamas  sa lan yor. CSS ile, boy 
oran  limiti verip, taray  kendisi o yaz  ne büyüklükte 
gösterece ini hesapl yor.

rakam ve none de eri al rlar font-size-adjust:5

font-stretch
Yaz n verilen alana nas l yay laca  belirler. Yaz  
tipinin uygun geni likte olan  seçilerek verilen alan  
dolduruyor.

normal, wider, narrower, ultra-condensed, extra-
condensed, condensed, semi-condensed, semi-
expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded, 
inherit (kal tsal) de erlerini al rlar.

font-stretch: wider;

caption-side

Tablolar için “caption” (aç klama) parametresi 
belirtmesekde olur, fakat diyelim ki belirttik, i te o 
zaman tablonun hemen üstünde yazar bu de kenin 
içeri i. Bir tablonun aç klamas n, nerede 
bulunaca da caption-side belirler.

top, bottom, left ve right de erlerini al rlar. caption-side:top;

table-layout

Tablolar n daha h zl  olu turulmas  için, yerle tirme 
eklini belirlemizi sa lar. Bu eleman  “auto” 

yapmazsan z, ziyaretçiler bütün tablo yüklenmeden 
hiçbir k sm  göremezler, ve büyük tablolar içeren 
sitelerde bu sitenin yava  yüklendi i izlenimini verir. 
De ken belirtilirse, yüklenen hücreler an nda 
görülebilir. Tabi table kullanmayan div 
kullananlardansan z benim gibi bu eleman çok i inize 
yaramayacakt r.

auto ve fixed de erlerini al rlar. table-layout:fixed;

empty-cells

Tablolardaki bo  hücrelerin gösterilip 
gösterilmeyece ini belirtebilir ve bu ekilde farkl  etkiler 
yakalayabilirsiniz. Tabi yine unutmaman z gereken bir 
ayr nt  var bu özelli ide her taray  desteklemez.

show ve hide de erlerini al r. empty-cells:show;
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AZ B NEN CSS'LER
Arkada lar CSS'ler seviyelere ayr r. Bizim sürekli olarak kulland klar za 1. seviye denir. Bu bölümde sizlere 2.seviye yani ço u ki inin kullanmad  ve bilmedi i CSS 
kodlar ndan bahsedece im. Bu kodlar  ö rendikten sonra hemen sayfamda kullan m çok ho uma gitti i ime yarar derseniz e er size tavsiyem mutlaka test edin çünkü 

buradaki bir çok CSS ne yaz k ki ço u taray da taraf ndan desteklenmiyor. Malum çok ak ll  (!) taray zda hiç desteklenmiyor. Hatta bu kodlar  deneme i ini yani 
testlerinizi sadece local de de il serverda da yapman  tavsiye ederim.
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