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Yeni bölümümüz olan "Photoshop'u Tanýyalým" da en popüler resim iþleme programý olan Adobe Photoshop'u daha 
yakýndan tanýyýp, onunla neler yapabileceðimize göz gezdireceðiz.
Profesyonel bir resim iþleme programý olan Adobe Photoshop'un kullaným alanýnýn çok geniþ olduðu bir gerçektir. 
Ancak bizim buradaki ilgi alanýmýz internet ve dolayýsýyla web olduðu için daha çok web sayfalarýnýn 
tasarýmýndaki rolü ve web'deki etkisi yönüyle Photoshop'u inceleyeceðiz.
Photoshop'un eski versiyonlarý da var tabi ki, ama biz burada en son versiyonu olan 6.0'ý hatta 11.03.2001 
tarihinde free upgrade ile güncellenen 6.0.1 versiyonu nu tanýmaya çalýþacaðýz.
Photoshop 6.0 (6.0.1) daki yeniliklere basitçe bakarsak; eski versiyonlarýna göre kullaným açýsýndan fark 
olmamasýyla birlikte yetenekleri açýsýndan bir çok deðiþiklikler var. Basitçe bir gözlemle, daha çok matematiksel 
özellik eklenmesi, vektörel uygulamalara daha yatkýn olmasý, eski efektlerin,  "Layer Style" olarak daha çok 
geliþmesi, hazýr þablonlarýn eklenmesi, Yazý Aracý (Type Tool) nýn marifetlerinin geliþmesi, 8000 'den fazla 
layer'e izin vermesi, vektörel þekillerin ve maskelerin (shapes) eklenmesi, programýn arayüzündeki en önemli 
görsel deðiþikliði ise en üstte Ana Menünün hemen altýnda yer alan ve uygulamalarý daha kolay ve etkili 
yapmamýzý saðlayan "Tool Options Bar" -Araç Seçenekleri Çubuðu- 'nun ilave edilmesi ki Photoshop'un 6.0 
versiyonu ile gelen en önemli yenilikler olarak sayýlabilir.
Photoshop'u kullanabilmek için öncelikle  "Tool Box" denilen "Araç Kutusu" nu çok iyi bilmemiz ve tanýmamýz 
gerekir.
"Photoshop'u Tanýyalým" bölümümüz de öncelikle Araç Çubuðunu tanýmaya çalýþacaðýz, daha sonra Photoshop'un 
önemli unsurlarý olan, Layer (Katmanlar) 'leri, Efektleri (Layer Style), Filitreleri (Filter) tanýyacaðýz. Daha sonra da 
uygulamalara geçip basit uygulamalar olan ve web sayfalarýnýn vazgeçilmez unsurlarý butonlarýn yapýmlarýný, 
Yazý Efektlerini, reklam bannerlarýnýn yapýmý ve ImageReady yardýmýyla animasyon uygulamasýný, Arayüzlerin 
(Interface) yapýlmalarýný, yaptýðýmýz arayüzlerin nasýl bölünüp web sayfalarýna yerleþtirileceðini linklerin nasýl 
verileceðini göreceðiz. Bunlarý yaparkende Photoshop'un nasýl kullanýlacaðýný daha iyi öðreneceðiz. 
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Copyright © 2000-2001  a.e.y. Studio.com All rights reserved. 
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Photoshop Araç Kutusu (Toolbox)

Photoshop'u kullanmak için öncelikle yanda resmini 
gördüðünüz "Araç Kutusu" nu iyice öðrenmeliyiz. Araç 
Kutusuna ulaþmak için programýn arayüzündeki Ana 
Menüsünden, Window/Show Tool ile Toolbox'ý açalým 
(Kapatmak için ise Window/Hide Tool  yolunu seçiyoruz). 
Araç Kutusu, yandaki resminde görünen araçlarýndan 
baþka araçlarý da içerir. Gizli olan bu araçlara, yanýnda 

 iþareti bulunan ikonlarýn  üzerinde mause nuzu basýlý 
tutup bir süre bekletip açýlacak olan yeni ikon 
penceresinden eriþebilirsiniz. Bunlardan birini seçerseniz 
Araç kutusunda ki diðer ikon ile yerini deðiþtirecek, 
kullanmaya hazýr hale gelecektir. Herbirinin yanlarýndaki 
klavye kýsa yol tuþlarýný da görebilirsiniz.
Þimdi "Araç Kutusu" nu üzerindeki ikonlara sýra ile 
týklayarak öðrenelim;

Devamý » 
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Photoshop Araç Kutusu (Toolbox)
Aþaðýda Araç Kutusunun özelliklerini her ne kadar açýklasak da buradaki Araçlarýn hangisine týklarsanýz 
týklayýn,  altta resmini gördüðünüz Photoshop'a 6.0 ile beraber eklenen yeni özelliði  "Tool Options Bar" ( 
Araç  Seçenekleri Çubuðu ) 'daki ayarlarý ortaya çýkar. Araçlar, Ana Menünün hemen altýnda bulunan "Tool 
Options Bar" 'daki ayarlarý ile daha çok yetenek kazanýrlar. Bunu, Photoshop'u kullanarak daha iyi 
anlayacaksýnýz.

"Tool Options Bar" ( Araç  Seçenekleri Çubuðu )

"Rectangular Marquee Tool", Kare, dikdörtgen çizmek 
için seçili alan yaratýr. Klavye kýsa yolu gördüðünüz gibi 
"M" tuþudur. Kare çizmek istersek, kare þeklini seçip, 
klavyemizdeki Shift tuþuna basýlý tutarak imajýmýz 
üzerinde mause muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde 
dikdörtgen alan seçer. Elliptical Marquee Tool, Þayet 
Daire çizmek istersek, daire þeklini seçip yine 
klavyemizdeki Shift tuþuna basýlý tutarak imajýmýz 
üzerinde mause muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde elips 
alan seçer.Diðerleri, tek pixel olarak yatay (Single Row 
Marquee Tool) veya dikey (Single Column Marquee 
Tool) alan seçmeye yarar.

"Move Tool", Seçilen bir alaný veya Layer (Katman)'ý 
taþýmanýza yarar.Otomatik seçim özelliði olduðu gibi 
imajýn üzeründe iken sað tuþ yaparsanýz hangi Layer de 
olduðunuzu da belirtir. Klavuzluk görevi vardýr. (V)

"Lasso Tool", Kement Aracý denir. Ýmajýnýz üzerinde 
serbestçe çizerek alan seçebilirsiniz. Resmin belli 
noktalarýný tek tek seçmenize Polygonal Lasso Tool ile 
yapabilirsiniz. Magnetic Lasso Tool ise kontrast ve 
renge duyarlýdýr.

"Magic Wand Tool", Ýmaj üzerindeki benzer renkleri 
seçim aracýdýr. Benzer renkleri veya tonlarý 
seçebilirsiniz.

"Crop Tool", Kesme Aracý denir. Ýmajýnýzdaki 
fazlalýklarý kesmenize, fazlalýklarý temizlemenize ve  
imajýnýzý serbest olarak döndürmenize yarar. (C)

"Slice Tool", Dilimleme Aracý, imaj üzerinde dilimler 
yaratmanýza yarar. Ýmajýnýzý dilimlere bölebilirsiniz. 
Slice Select Tool ise dilimleri seçmemize yarar.

"Airbrush Tool", Yumuþak kenarlý hat þeklinde boyama 
yapmamýzý saðlar. (Kalem hareketi saðlar.)(J)

"Pencil Tool", Kalem Aracýdýr. Airbrush Tool aksine 
sert kenarlý çizgiler çekmeye yarar. Adýndan da 
anlaþýlacaðý üzere Kalem olarak kullanýlýr. Paintbrush 
Tool ise Fýrça etkisi saðlar ve boyama yapmamýza 
yarar.

"Clone Stamp Tool", Istampa Aracý ile Ýmajýn bir 
yerine Alt tuþu ile týkladýðýmýzda buranýn resim ve 
doku örneðini alýr ve bu örneði istediðimiz yere 
týklayarak yapýþtýrmamýzý saðlar. Pattern Stamp 
Tool ise hafýza-þablon (Pattern) olarak aldýðýmýz 
görüntüyü kullanmaya yarar.
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"History Brush Tool", Ýmajýn arkaplan rengini 
kopyalayýp imaj üzerine seçilen alaný fýrça etkisiyle 
boyar. Art History Tool ise kullanýlan seçili alandaki 
farklý boyama stillerine bakýp onlarý taklit ederek, fýrça 
etkisiyle boyama yapar. 

"Eraser Tool", Silme Aracý, imaj üzerinde 
beðenmediðiniz yerleri siler ancak silerken alttaki 
Layerdeki rengin vaya imajýn görünmesini saðlar. 
Background Eraser Tool, arkaplan rengini silerek imajý 
transparent yapar. Magic Eraser Tool ise tek týklama 
ile imajýn arkaplan rengini silerek imajý tranparent 
yapar.

"Paint Bucket Tool", Boya Kovasý ile seçili alaný, 
Foreground denen renk deðiþtirme aracýndaki üstteki 
renk ile doldurabilirsiniz. "Gradient Tool" ise iki yada 
daha çok rengin birbiri arasýnda yumuþak geçiþ yaparak 
seçili alanýn boyanmasýný saðlar.

"Blur Tool", Ýmaja kenarlardan dýþa doðru belirsizlik 
hissi verir, Sharpen Tool, imajýn kenarýný dýþa doðru 
keskinleþtirme hissi verir, Smudge Tool, imajýn rengini 
daðýtmak, renkleri birbirine karýþtýrma, leke hissi verir.

"Dodge Tool", Ýmajda aydýnlanmýþ-ýþýklanmýþ alan 
saðlar, Burn Tool, Ýmajda koyulaþmýþ-kararmýþ alan 
saðlar, Spone Tool, ise imajýn renk doygunluðunu 
azaltýp, çoðaltmaya yarar.

"Path Companent Selection Tool - Direct Selection 
Tool", Pen Tool ile Ýmaj üzerinde herhani bir yerde 
seçim yaptýðýmýzda vaya bir parça seçtiðimizde seçim 
noktalarýný ve kontrol hatlarý ile kontrol noktalarýný 
tespit ederler.

"Type Tool", Ýmaj üzerinde yazý (text) yazmamýzý 
saðlar, Photoshop'un Yazý Editörüdür (T).
Geniþ bilgi için Týklayýn!

"Pen Tool", Etkili ve denetimli seçim alanlarý saðlar, 
yapýlacak imajýn düzgün kenar rotalarý-yönleri 
çizmemize izin verir. Uygulamalarda daha geniþ 
açýklanacaktýr.

"Rectangle Tool", en üstte Rectangular Marquee Tool 
bölümünde anlattýðýmýz iþlemleri yapar. Ancak bu 
araçýn farký Foreground denen renk deðiþtirme 
aracýndaki üstteki renk ne ise uygulandýðý yerde direkt 
o rengi kullanýr ve maskeleme yapar. Ýsterseniz daha 
sonra üzerine çift týklayarak rengi deðiþtirebilirsiniz. 
Resimde de görüldüðü gibi, köþeleri yuvarlatýlmýþ, elips, 
poligonal olarakta kullanýlýr.Herbirinin kenarlýklarý, 
yarýçaplarý "Tool Options Bar" 'dan ayarlanabilir. Line 
Tool, çizgi aracýdýr. Ýstenilen kalýnlýkta düz çizgiler 
çizer. Custum Shape Tool, Photoshop'un hazýr þekiller 
listesini kullanmamýzý saðlar.

"Notes Tool", imaja açýklayýcý yazý ve ses ekler. 
Ancak bu eklentiler sadece PSD formatýnda etkindirler.

"Eyedropper Tool", imaj için örnek renk seçmemizi 
saðlar. Ýmajýn hangi rengine týklarsanýz o rengi alýr. 
Color Sampler Tool,  Info sekmesinde seçilen rengin 
deðerini gösterir. Measure Tool, imajda iki nokta 
arasýndaki uzaklýðý ölçmemizi saðlar.

"Hand Tool", ekrana sýðmayacak þekilde büyültülen 
imajlarda görünmeyen yerlere ulaþmak için 
kullanýlýr.(H)

"Zoom Tool", imajýn istenilen bölümüne yakýnlaþmayý 
veya uzaklaþmayý saðlar.(Z)
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"Palet (Renk Seçim Aracý)", Foreground üstteki rengi, 
Background alttaki rengi belirtir. Defaunt renk (D) 
resimdeki gibidir. 'a týklayarak da default ayarlara 

geçilebilir. 'a týklayarak alttaki ve üstteki renkleri yer 
deðiþtirebilirsiniz(X). Ancak alttaki daima Background, 
üstteki daima Foreground olacaktýr.

"Quick Mask Mode", Hýzlý maskeleme yapmaya veya 
maskelemeden çýkmaya yarar.(Q)

"Full Screen Mode", tam ekran yapar, eski hale gelir. 
(F)

"Jump to ImageReady", ImageReady'ye atlama yapar. 
Herhangi bir imajýnýz açýksa doðrudan ImageReady'e 
gönderip ayný imajda bütün katmanlarý, efektleri ve 
filitreleri ile ImageReady'de kullanýma hazýrlar. 
(Ctrl+Shift+M)

« Geri
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Katmanlar (Layers)

Ana Menüden File/New ile yeni bir döküman 
açýyoruz.

New Penceresinin Kullanýmýný Animasyonlu 
Seyretmek için Týklayýnýz!

"Layer" leri açmak için Ana Menüden, Window/Show Layers 
yolunu kullanýyoruz. (Kapatmak için ise Window / Hide 
Layers  yolunu seçiyoruz.). Katmanlar olarak da ifade edilen 
Layer'ler Photoshop gibi resim iþleme programlarýnýn en 
önemli unsurlarýdýr. Ýmajýmýzý hazýrlarken yaptýmýz her 
desenin, yazýnýn, grafiðin birbirine karýþmamasý, deðiþtirmek 
istediðimizde herbirine  ayrý ayrý hükmetmemizi saðlarlar. 
Ýmajýmýzý hazýrlarken, imaja ekleyeceðimiz her yeni parça 
ayrý bir katman (Layer) açýlarak yapýlmalýdýr. Yani meydana 
getireceðimiz imajýmýz bir Üstüste Gelmiþ Layer - 
Katmanlar- Bütünüdür. Bunu þöyle de açýklayabiliriz;nasýl 
ki bir sinema filmi çekilirken film kamerasý þerit halinde ve her 
hareketi ayrý ayrý karelere çeker de ancak film oynatýldýðý 
zaman perdede hepsi tek bir sahne imiþ gibi görünürse Layer 
ler de ayný böyle bir filmin kareleri gibi ayrý ayrý hazýrlanýr 
ama yapýlan imaj tek bir resimmiþ gibi görünür. Tabi bizim 
imajýmýzda  -Katmanlarda- film kareleri gibi hareketlilik, 
animasyon yoktur. :))) Ancak imajlara da animasyon 
yapýlmasýný Adobe-ImageReady Programýný incelerken 
göreceðiz.(Animasyonlu Banner vb.)
Layer'lerin herbirisi birbirinden baðýmsýzdýr. Onlarý istediðimiz 
gibi yerlerini deðiþtirebilir, herbirine ayrý ayrý çeþitli Effect'ler 
(Yeni adýyla "Layer Style" ) uygulayabilir, saydamlaþtýrýp, 
altýndaki layerin görünmesini saðlayabilir yada imajýmýzda 
görünmesini iptal edebiliriz. 
Þimdi bu anlattýklarýmýzý uygulamalý  olarak görelim:

Açýlan New penceresi ile yeni açýlacaðýmýz dökümanýmýzýn hangi özelliklerde olacaðýný belirliyoruz.
Bu Pencereyi biraz açýklayalým, Name kýsmýný dökümanýnýza (imajýnýza) bir ad vermek için kullanabilirsiniz. 
Image Size Bölümünde, imajýmýzýn geniþliðinin (Width), yüksekliðinin (Height) pixel cinsinden ne olacaðýný 
yazacaðýz. Bütün resim iþleme programlarý gibi Photoshopta da ölçü birimi pixel olduðundan bu kýsmýn pixels 
olarak kalmasý çok önemlidir. Resolution penceresi ise imajýmýzýn pixels/inch olarak çözünürlüðünü belirliyoruz. 
Bu sayfalarda Photoshop ile web sayfalarýmýzda kullanýlacak imajlarý düzenleyeceðimizi var sayarak ve 
imajýmýzý web de yayýnlayacaðýmýzý düþünerek monitör çözünürlükleri de 72 pixel olduðundan Resolution 
bölümünün mutlaka 72 pixels/inch olmasý gerekiyor. Yani monitör de 1 inc (2,54 cm) lik bir alanda de 72 pixel 
görünecektir. Mode Kýsmý, yine monitörler açýsýndan ekran görüntü renkleri olan RGB Color olarak kalacaktýr. 
Contents Bölümünü imajýmýzýn arkaplan rengini belirleyeceðimiz bölümdür.Yani imajýmýz hangi renk üzerine 
oturacaktýr? Bu bölümde White, Background,Transparant olarak 3 seçenek görüyoruz. White:Seçilirse arka plan 
renginin Beyaz olur, Background: Araçlar Kutusunu açýklarken sözü edilen Renk Seçim aracýnda (Palet'te) 
alttaki rengi ifade eder. 

Renk Seçim Aracý (Palet)

Yan taraftaki resimde görüleceði üzere, Background (Alttaki 
Renk) Kýrmýzý, Foreground (Üstteki Renk) Sarý dýr. 
Resimdeki Kýrmýzý nýn olduðu yere hangi rengi verip, 
"Contents" bölümünde, Background seçeneðini iþaretlersek 

imajýmýzýn arka plan rengi o renk olur. Ýsterseniz,  'a 
týklayarak Background Sarý, Foreground Kýrmýzý olarak 
renkleri yer deðiþtirebilir (X) yada   'a týklayarak da 
default ayarlara (Background Beyaz, Foreground Siyah) 
geçebilirsiniz. (D)
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Transparent Zemin

Transparet: Seçilirse, imajýmýzýn arka plan rengi 
olmayacak, imaj penceresi zemini yandaki resimdeki gibi 
görünecektir.Transparent olan imajlar, yerleþecekleri web 
sayfalarýnýn arka plan rengi (<body bgcolor="#FFFFFF">) ne 
olursa olsun o renk ile uyumlu olacaklardýr. 

New Penceresindeki ilgili yerleri düzenledikten sonra OK 
Tuþuna basýp Nihayet Nihayet yeni imajýmýzý açýyoruz ve 
Layer lere devam ediyoruz. Þayet Layer sekmesi görünmüyorsa 
Ana Menüden, Window/Show Layers ile Layerlerimizi aktif 
hale getiriyoruz. Ýlk açýlýþta Layer Penceresi görüntüsü 
yandaki gibidir.

Þimdi imajýmýza yeni bir Layer ekleyerek, Layer Penceremizi 
biraz daha iyi tanýmaya çalýþalým. 

Ýleri »
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Katmanlar (Layers) - 2

Alttaki 1.Layer kýrmýzý, 
Opacity deðeri: %100, 
Üstteki 2.Layer Yeþil. 
Opacity deðeri: %100

Alttaki 1.Layer kýrmýzý, 
Opacity deðeri: %100, 
Üstteki 2.Layer Yeþil. 
Opacity deðeri: %36

Ana Menüden Layer/New/Layer ile yeni bir Layer açalým. 
(Shft+Ctrl+N). *Yeni Layer i Layer Penceresinin altýnda 

bulunan  'a týklayarakta açabiliriz.
New Layer Penceresini incelersek, Name:Yeni Layer'ýmýza 
bir isim verebiliriz. Group With Previous Layer:Alttaki Layer ile 
beraber hareket ettirmek istersek burayý iþaretliyoruz. Color: 
Yeni Layer'ýmýzý diðerler layer lardan ayýrabilmek için bir 
renk seçebiliriz. Mode:Altýndaki layer ler ile çalýþma tarzýný 
buradaki listeden seçebiliriz. Opacity: Layer ýmýzý 
saydamlaþtýrmak, þeffaflaþtýrýp, altýndaki layer'ýn 
görünmesini saðlamak için % deðeridir. 100% deðeri Layer 
ýmýzýn mat, saydamlaþmamýþ halidir. Bu deðeri % cinsinden 
düþürdükçe saydamlaþarak alttaki Layer ýn görüntüsünü 
açar. Ýki Layer beraber görünürler.

Layer Penceresinin Kullanýmýný Animasyonlu Seyretmek 
için Týklayýnýz!

Layer penceremiz daha yakýndan tanýmak için yandaki resmi 
inceleyelim:
1-Göz (Indicates layer visibility): Layeri görmemizi saðlar, 
þayet mause ile gözün üzerine týklayýp kapatýrsak o layer'i 
imajýmýzda göremeyiz. Açýk olan Layer'i gösterir.
2-Fýrça (Indicates painting on layer or layer mask): 
Hangi Layer de iþlem yapýlýyorsa orada belirir.Çalýþtýðýmýz 
Layer'i gösterir.
3-Efekt Uygulamasý (Add a layer style): Layer ýmýza 
çeþitli efektler uygulamamýzý saðlar. Týkladýktan sonra açýlan 
pencereden bir efect seçersek seçtiðimiz efektin iþaretlendiði 
Layer Style penceresini açar.
4-Maskeleme Aracý (Add a mask): Layer e mask ekler.
5-Yeni set yaratma Aracý (Create new set): Daha sonra 
inceleyeceðiz.
6- Renkleri ve Tonlarýný deðiþtirme Aracý (Create new 
fill or adjustment layer): Mecut renklerimizde çok güzel 
deðiþiklikler yapmamýzý saðlayan özellikleri çalýþtýrýr. 
Uygulamalarda daha çok inceleyeceðiz.
7-Yeni Layer Yaratma Aracý (Create a new layer): 
Ýmajýmýza yeni bir layer ekler.
8-Layer'i silme Aracý (Delete layer): Ýptal etmek 
istediðimiz için iþaretlediðimiz layer i siler.
9-Layer seçenekleri: Buradan yeni Layer yaratabilir, seçilen 
Layer in kopyasýný çýkarabilir, Layer i silebilir, Layer 
özelliklerini görebilir, Layer Style de Blending Seçeneklerine 
ulaþabilir, Layer leri birbirleri ile birleþtirebilirsiniz.
10-Opacity: Yukarýda anlatýnan Matlýk deðerini 
ayarlayabilirsiniz.
11-Mode: Yukarýda anlatýlmýþtýr.
12-Layer'deki transparent pixel leri kilitler.
13-Layer'in üzerinde herhangi bir boyama iþlemini 
engeller. 
14-Layer sað-sol, aþaðý-yukarý hareketini kilitleyerek 
engeler.
15-Layer'i bütün müdahalelere karþý kilitler.

« Geri Ýleri »
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Katmanlar (Layers) - 3
Bir kaç küçük uygulama yaparak Layer penceresini biraz 
daha yakýndan tanýyalým; 
Daha önceden gördüðümüz gibi, þayet kapalý ise, Ana 
Menüden, Window/Show Layers ile Layer penceresini 
açalým.
Yeni bir imaj baþlamak için Ana Menüden File/New  ' 
seçiyoruz, yada  Ctrl+N klavye kýsa yolunu kullanarak 
dökümanýmýzý açýyoruz. Önceden gördüðümüz  New 
Penceresi karþýmýza geliyor. Ayarlarýmýzý yapalým, 
Name bölümüne bir isim yazabilirniz veya boþ 
býrakabilirsiniz. Nasýlsa kayýt sýrasýnda bir isim 
vereceksiniz! Biz yine "Photoshop-Layers" yazýyoruz.
Width bölümüne 250 yazýyoruz, Height bölümüne de 250 
yazýyoruz pixels ler olduðu gibi kalýyor. Resulation 72 
pixels/inch, Mode: RGB Color, Contents de ise White'ý 
iþaretliyoruz. Bu verdiðimiz deðerlere göre imajýmýz, 250 
x 250 Pixels ölçüsünde yani Kare þeklinde, 72 pixels/inch 
çözünürlükte, RGB (Red:Kýrmýzý, Green:Yeþil, 
Blue:Mavi'dir. Monitörler için Ana Renkler modu) Renk 
modunda ve beyaz zeminli olacaktýr. OK deyip imajýmýzý 
açýyoruz. Çizimlerimizi daha düzgün yapmak için, 
mesafelerini ayarlamak içinimajýmýzýn etrafýna  Ruler 
(Cetvel)'i açmamýzda fayda vardýr (View/Show Rulers). 

Burada bir hatýrlatma yapalým, eðer Photoshop'a çok 
yabancýysanýz, bu anlattýklarýmýz size çok tuhaf 
gelebilir.Bu nedenle  öncelikle Photoshop Programýný 
edinip, makinanýza kurmanýz ve bir süre saðýný solunu 
iyice kurcalayýp, aþina olmanýz gereklidir. 

Ýmajýmýzý Açýyoruz. (Ruler-Cetvel Görünüyor.) 
[Ýmaj Penceresi]

Ýmajýmýzý çizmeye baþlayalým; Öncelikle Layer 

Penceresinden  tuþuna basarak yada 
Layer/New/Layer ile yeni bir Layer açalým. 
(Shft+Ctrl+N). Bu yeni layerimýzýn üzerine sað tuþ ile 
týklayarak açýlan pencereden Layer Properties i seçip 
Name kýsmýna, "Daire" yazalým. Böylece Yeni Layer 
ýmýza "Daire" adýný vermiþ olduk.
Daha sonra Tool Box dan Marquee Tool dan  Elliptical 

Marquee Tool u  seçerek "Daire" Layer ýmýzýn içine 
istediðimiz boyutta bir daire çizelim. Düzgün bir daire 
çizmek için bir elimiz de mause ile daireyi çizerken diðer 
elimizi de klavyemizde shift tuþuna basýlý tutalým (Çizim 
Bitene Kadar!). Eðer Shift tuþunu basýlý tutmazsak 
çizimimizin elips olacaðýný, tam daire yapmak için çok 
uðraþacaðýmýzý hatýrlatýrýz. Þimdi çizdiðimiz bu daireyi 
boyamak için Swatches penceresinden bir renk seçelim. 

 (Window/Show Swatches) Biz burada 
Kýrmýzý'yý seçtik (RGD Red). Renk Deðiþim Aracýnda 
(Palet'te) üstteki renk "Foreground" Kýrmýzý oldu. Tekrar 

Tool Box dan bu defa Paint Bucket Tool'u  seçerek 
dairemizi seçtiðimiz kýrmýzýya boyamak için seçili alanýn 
üzerine bir kere týklýyoruz. Ýþte bu kadar. Artýk "Daire" 
isimli Layer ýmýz da Kýrmýzý renkte bir Dairemiz var.

Tekrar Layer Penceremize gidip,  basarak ikinci bir 
Layer açalým. Bu Layer ýmýza da  yukarýda bahsettiðimiz 
þekilde " Kare" adýný verelim. Artýk "Kare" adýnda ikinci 
bir Layer ýmýz oldu. "Kare" Layer ýmýz seçili iken (Mavi 
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Anlatýlanlara Göre Layer Penceremizdeki 
Ýþlemler:

Swatches Penceresinden Renklerimizi 
Seçebiliriz.

"Layer Order"  Yaparken Layer Penceremizdeki 
Ýþlemler:

Renk) (  Göz ve Fýrça açýk - görünür olacak), 
tekrar Tool Box dan Marquee Tool aracýna gidip bu defa 

Rectangular Marquee Tool u  seçerek yine Shift 
tuþunu basýlý tutarak istediðimiz büyüklükte bir kare 
çizelim. Eðer Shift tuþunu basýlý tutmazsak çizimimizin 
dikdörtgen olacaðýný, tam kare yapmak için çok 
uðraþacaðýmýzý bir kez daha hatýrlatýrýz. Karemizi 
boyamak için tekrar Swatches penceresinden bir renk 

seçelim.  Bu defa Lacivert'i seçtik(RGB Blue). Bu defa 
Renk Deðiþim Aracýnda (Palet'te) üstteki renk 
"Foreground" Lacivert oldu.Tekrar Tool Box'dan Paint 

Bucket Tool'u  seçip, imajýmýzda seçili olan 
karemizin içine týklýyoruz. Ýkinci Layer'imiz olan "Kare" 
isimli Layer ýmýz da da Lacivert renkte bir Karemiz oldu.
Layer'leri daha iyi tanýmak ve mantýðýný anlamak için 
"Kare" isimli Layer'imizdeki Kareyi Dairemizin üzerine 
sürükleyerek taþýmak için Tool Box 'tan Move Tool 

aracýný seçip , Karenin üzerine basýlý tutarak 
Dairenin üzerine sürükleyerek taþýyoruz. Layer 
Penceresine dikkat ederek, gördüðünüz gibi Ýmajýmýzda, 
Layer sýrasýna göre Layer Penceresindeki alttaki "Daire" 
Layer'ýnda olan daire altta, üstteki "Kare" Layer'ýnda olan 
kare üstte duruyor.
Arzu edersek bunlarýn yerini deðiþtirmemiz de 
mümkündür. Yani Daireyi üste, Kareyi alta alabiliriz. 
Þöyleki; Layer penceresine gidelim, "Daire" Layer'ýna 
týklayalým, mause'umuz üzerinde iken basýlý tutarak 
üstteki "Kare" Layarýnýn üzerine sürükleyelim (Layer 
Order), artýk Daire, Karenin üzerinde yer aldý. Layer leri 
yer deðiþtirmek için bunun tersini de, üssteki layer'i 
sürükleyerek alttaki layer'in altýna taþýmak suretiyle de 
yapabiliriz. Yani Layer ler birbirlerinin altýna ve üstüne 
sürüklemek suretiyle taþýnabilirler, böylece içlerinde çizili 
olan resimlerde birbirlerinin altýnda ve üstünde olmak 
üzere yer deðiþtirmiþ olurlar (Layer Order).
Yaptýðýmýz imajýmýzý PSD Formatýnda kaydedelim ki 
tekrara açtýðýmýzda Layer'lerimiz kaybolmamýþ -
kapatýlmamýþ- olsun. Aksi halde bütün Layer ler 
birleþecek, imajý açtýðýmýzda Layer Penceresinde sadece 
tek bir "Background" 'da Kýrmýzý bir daire resmi ve 
Lacivert bir kare resmi görünecek, Daire ve Kare isimli 2 
adet Layerler görünmeyecektir.

 Bu anlattýklarýmýzý animasyonlu (Flash) görmek için 

Týklayýnýz! 

 

Palet de (Renk Seçim Aracý),  Üst renkleri 
(Foreground) seçiyoruz.

« Geri Ýleri »
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Katmanlar (Layers) - 4

Ýmajýmýzý PSD Formatýnda Kaydettik.

Üçüncü "Dikdörtgen" Layer'ýmýzý yaptýk.

Move Tool ile  Tool Options Bar'da "Auto Select 
Layer"'i Seçmek.

Ýmajýmýzý PSD Formatýnda kaydettikten sonra, 
Layer özelliklerini biraz daha inceleyelim. 

Layer Penceresinden  tuþuna basarak yada 
Layer/New/Layer ile yeni bir Layer açalým. 
(Shft+Ctrl+N).
Layer Properties'de Name kýsmýna, "Dikdörtgen" 
yazalým. Layer ýmýz seçili iken (Mavi Renk) ( 

 Göz ve Fýrça açýk - görünür olacak), tekrar 
Tool Box dan Marquee Tool aracýna gidip  

Rectangular Marquee Tool'u  seçerek - bu defa 
Shift tuþuna basýlý tutmadan - istediðimiz 
büyüklükte bir Dikdörtgen çizelim. Eðer çizim 
sýrasýnda Shift tuþunu basýlý tutarsak çizimimizin 
Kare olacaðýný bir kez daha hatýrlatalým. 
Dikdörtgenimizi boyamak için tekrar Swatches 

penceresinden bir renk seçelim.  Bu defa Yeþil'i 
seçtik (RGB Green). Bu defa Renk Deðiþim Aracýnda 
üstteki renk "Foreground" Yeþil oldu.Tekrar Tool 

Box'dan Paint Bucket Tool'u  seçip, imajýmýzda 
seçili olan dikdörtgenin içine týklýyoruz. Layer 
Penceremizde Üçüncü Layer'imiz olan "Dikdörtgen" 
isimli Layer ýmýz da da Yeþil renkte bir 
Dikdörtgenimiz oldu. 
Önceden gördüðümüz gibi imajýn içinde Layerleri -
Layerlerin içindeki resimleri- sürükleyerek taþýmak 

için Tool Box 'tan Move Tool aracýný , seçip 
sürükleyerek taþýyorduk. Move Tool Aracýnýn 
özelliklerinden bahsedersek, bu aracý seçtiðimizde, 
Tool Options Bar'a dikkat edersek, "Auto Select 
Layer" kutucuðunu görürsünüz. Þayet bu kutucuk 
iþaretli deðilse, Move Tool Aracýný imajýmýzýn 
içindeki herhangi bir resmin üzerinde sað tuþ ile 
týklarsak o resmin hani Layer de olduðu en üstte 
olmak üzere altýndaki bütün Layerlerin listesini 
gösterir. Buradan Layer Penceresindeki istediðiz 
Layer'i seçebiliriz. Ancak bu kutucuk iþaretli ise Move 
Tool Aracýný hangi resim üzerine týklarsak, Layer 
Penceresinde o resmin Layer'ini seçer.

 "Move Tool" da iken "Auto Select Layer"  seçimini 
animasyonlu görmek için Týklayýnýz!

Layer Penceresinde  Layerlede bulunan göz þekline 
ise týklarsanýz, Göz ikonu kaybolur ve o layere ait 
resim imajýmýzda görünmez. Resmi tekrar görmek 
için Gözün kaybolduðu ikonuna tekrar týklayýp Göz 
ikonunu aktif hale getirmemiz gereklidir. Yani 
istemediðimiz layerleri imajdan silip, sonradan 
piþman olmaktansa,  Göz ikonu ile kapatýp, tekrar 
açabiliriz.
 

 "Move Tool" Aracýnýn Kullanýmýný animasyonlu 
görmek için Týklayýnýz!

Layer Penceremizin Boyutlarýný sað alt köþesinde 

bulunan  noktasýndan tutup çekerek -yandaki 
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Layer Penceremizin Boyutlarýný Deðiþtirebiliriz.

þekildeki gibi- büyültüp, küçültebiliriz.  

Ýmajýmýzý, tekrar PSD Formatýnda kaydedelim ( 
File/Save ). 

« Geri Ýleri »
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Katmanlar (Layers) - 5

Layer'leri Kontrol Penceresi. (1)

Zincir ile Layerleri Link haline 
getiriyoruz.

Ýmajýmýzý PSD Formatýnda kaydettikten sonra, Layer 

Penceremizde üst köþede bulunan  'un özelliklerini de 
biraz daha inceleyelim. 
Bu yan ok tuþuna basýnca, yandaki resimde görüldüðü gibi 
Layer'leri Kontrol Penceresi açýlýr. Bunlarý yukarýdan 
aþaðýya doðru sýrasý ile inceleyelim; (1)
New Layer: Yeni bir Layer yaratmamýza yarar.
Dublicate Layer: Ýþaretleyerek seçtiðimiz (mavi renk olan ve 
önünde fýrça resmi bulunan ) Layer'in bir kopyasýný çýkarýp 
yeni bir layer olarak Layer Penceresine yerleþtirir.
Delete Layer: Ýþaretli Layer'i siler.
New Layer Set: Yeni bir Layer Set oluþturur.
Layer Properties: Ýþaretli Layer'in Özelliklerini açar.(Layer'e 
yeni bir ad verebiliriz,adýný ve rengini deðiþtirebiliriz.)
Blending Options: Ýleride göreceðimiz efektleri 
düzenlememize yarayan ve çok sýk kullanacaðýmýz "Layer 
Style" Penceresini açar. ("Harmanlama-Karýþým Seçenekleri"  
penceresi de denebilir).

"Layer Style" Penceresini Görmek için Týklayýnýz!

Merge Down: Layer bir altýndaki Layer ile birleþip tek bir 
Layer yapar. 
Merge Visible: Layer Penceresinde Göz ikonlarýnýn 
yanlarýndaki boþ kutucuklara týklarsak bu kutucuklarda 

 zincir þekli yer alýr. Bunu anlamý;  zincir ile 
iþaretlenmiþ Layerler beraber hareket etmek zorundadýrlar 
(Constrain).Yani birbirleri ile alakalý olmuþlardýr. Buna "Link" 
oluþturma da denir. Hatýrlarsanýz, Layerler, yanlarýndaki Göz 
ikonlarýný kapattýðýmýzda imajýmýzdan kayboluyorlardý. 

Yani "Görünmez" oluyorlardý.  zincir ile iþaretlenmiþ 
herhangi bir Layerleri görünmez yaparsak (Göz Ýkonunu 
kapatarak), "Merge Visible"  seçeneði ile sadece görünen 
Layerleri birleþtirip tek bir Layer yapar, görünmeyen Layeri 
yalnýz býrakýr.
Flatten Image: Bütün Layerleri birleþtirip kapatýr. 
Ýmajýmýzý bu þekilde kaydedip kapatýrsak, bir daha 
açtýðýmýzda Layerlerimizi göremeyiz.
Palette Options: Layerlerin içlerindeki küçük pencerelerin 

 (Paletlerin) büyüklük ve küçüklüklerini ayarlamamýzý 
saðlar veya pencereleri yok edip Layer Penceresinde sadece 
Layer adlarýný gösterir.

Eðer Layerleri   zincir ile iþaretleyip, tekrar  'u 
týklarsak bu defa Layer Kontrol Penceresinin yeni özellikleri 
ortaya çýkar (2).
Þimdi buradaki yenilikleri inceleyelim;

New Set From Linked:  zincir ile iþaretleyip Link 
oluþturduðumuz Layerlere yeni bir "Set" yaratýr.
Lock All Linked Layer: Link oluþturduðumuz bütün Layerleri 
müdahalelere karþý kilitler. Kilitli Layerlere iþlem yapamayýz.

Merge Linked: Sadece  zincir ile iþaretleyerek Link 
oluþturduðumuz Layerleri birleþtirip tek bir Layer yapar. 

Yukarýda anlatýlanlarý animasyonlu görmek için 
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Zincir ile iþaretlenmiþ Layer'lerin Kontrol 
Penceresi. (2)

Layer'e "Sað Tuþ" ile týklarsak yeni özellileri 
açýlýr.

Týklayýnýz!

Layer Penceresine herhangi bir Layer'e Sað tuþ ile týklarsak 
yandaki þekildeki gibi yeni özellikleri açýlýr. Gerçi bu özellikleri 
ileride Maskeleme, Type Tool yazý aracý kullanýmý ve imaja 
filitrelerin uygulanmasýnda daha geniþ olarak açýklayacaðýz. 
Ancak Layer penceremizi tanýmak açýsýndan burada da 
kýsaca gözgezdirmek zorundayýz. Yandaki resimde aktif 
olanlardan yukarýda bahsetmiþtik, þimdi sadece aktif olmayan 
pencereleri açýklarsak;
Enable Layer Mask: Layer'e uyguladýðýmýz maskelemeyi 
aktif hale getirir.
Rasterize Layer: Photoshop'un Yazý Aracý olan Type Tool 

 ile bir yazý (Text) yazdýðýmýzda bu yazýya direkt 
olarak filitreleri uygulayamayýz. Bunun gibi Photoshop'un 
Türkçe karakterleri tanýmama özelliði olduðundan 
yazýlarýmýzda Türkçe karakter kullanamýyoruz. Örneðin 
küçük harf ile " ý " yazamýyoruz. Bu nedenle önce küçük harf 
ile " i " yazýyoruz. Daha sonra Layeri "Rasterize Layer" ile 
rasterize ederek, yazýmýzý "Text - yazý" özelliðinden çýkarýp, 

" i " harfini üzerindeki "nokta (.)" iþaretini  Marquee 
Regtanguar ile iþaretleyip seçerek  siliyoruz. Ýþte artýk küçük 
bir " ý " harfimiz oldu.
Copy Layer Style: Layer üzerine evvelce uygulanmýþ 
Efektleri kopyalar. (Photoshop'un eski sürümlerindeki 
"Efektler" adýnýn 6.0 sürümü ile "Layer Style" olarak 
deðiþtiðinden evvelce bahsetmiþtik.)
Paste Layer Style: Kopyalanmýþ Efektleri seçilen Layer'e 
yapýþtýrýr.

Paste Layer Style to Linked:  zincir ile link verilmiþ olan 
tüm Layerlere kopyalanmýþ efektleri yapýþtýrýr. Böylelikle 
ayný efekti her Layer'e vermek için tek tek uðraþmazsýnýz.
Clear Layer Style: Layerdeki efekti siler.  

 

Palette Options ile Layer'in iç pencerelerinin 
büyüklüklerini ayarlayabiliriz veya pencereleri "None" 
ile kapatabiliriz. 
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Katmanlar (Layers) - 6

Transparent Layer Seçimi yapabiliriz.

"Transparent Layer Seçimini"  örnek imajýmýzýn, 
imaj penceresinde inceleyelim.

Layerler ile ilgili bir kaç konuya daha deðinmek gerekiyor. 
Bu bölümde Layer'i seçme "Select Layer Transparency" 
iþlemini yani Layer'in Transparent Seçimini anlamaya 
çalýþacaðýz. Hatýrlarsanýz evvelce Layer'in içindeki küçük 
pencerelerden bahsetmiþtik. Örnek imajýmýzdaki "Kare 
Layer" 'ine dikkat edersek, küçük pencere içinde 
imajýmýzdaki mavi renkli kare þeklini 

görürüz.
Buradaki mavi rengin etrafýnda karelere ayrýlmýþ alanlar 
Transparent zeminleri ifade eder. Bunun anlamý þudur; 
layerdeki mavi renkli imaj altýndaki Layerde ne renk varsa o 
rengin üzerinde kalýr ve karelere bölünmüþ alanlar alttaki 
imajýn rengini alýr. Örneðimizdeki imajýmýzda "Kare" adlý 

Layer seçili iken Fýrça Aracý [Paintbrush Tool-(B)]  ile 
mavi renkli karemizin dýþýndan üzerine doðru baþka bir 
renktte bir çizgi çizelim. Layer'in içindeki küçük pencere, 

 þeklini alýr. Yani çizdiðimiz þekil karenin 
dýþýndan baþlayarak içine girdi dolayýsýyla mavi renkli 
kare þeklimizin dýþýna taþtý. Oysaki biz, çizdiðimiz bu 
þeklin sadece mavi renkli karemizin içinde kalmasýný, 
dýþarýya taþmamasýný istiyoruz. Bunun kolay yolu Layer'in 
içindeki pencereye sað tuþ ile týklayarak 

(veya Ctrl+sol tuþ ile týklayarak), açýlan 
pencereden "Select Layer Transparency" komutunu 
seçmekle  imajýmýzdaki mavi renkli karemizi seçili hale 
getiriyoruz. Þimdi yukarýda bahsettiðimiz, Fýrça Aracý ile 
boyama iþlemini tekrar yapalým. Bu defa görüyoruz ki 
sadece seçmiþ olduðumuz mavi renkli karemizin içine çizim 
yapabildik. karenin dýþýna ise Fýrça Aracý çalýþmadýðý için 
herhangi bir çizgi çizemedik. 

«« Yandaki þekli inceleyiniz.   
Kýsaca özetlersek, "Select Layer Transparency" komutunu 
ile imajýmýzda ayný Layer içinde ve sadece seçtiðimiz 
kýsma müdahale edebiliyoruz. 

Photoshop 6.0'ýn bizim için çok faydalý bir özelliðini daha 
inceleyelim. Ana Menüden, Layer/Arrange ile Arrange'ý 
açalým. Arrange, Layerlerdeki þekillerimizin imaj 
penceresinde  ayarlamak, düzenli bir þekilde sýraya 
sokmak, birbirleri arasýndaki yerlerini düzenlemek için 
kullanacaðýmýz çok kolaylýklar saðlayan bir özelliktir. 
Bring to Front: Seçtiðimiz Layer'i Layer Penceresinin en 
üst sýrasýna taþýr.
Bring Forward: Seçtiðimiz Layer'i Layer Penceresinde bir 
üst sýraya taþýr.
Send Backward: Seçtiðimiz Layer'i Layer Penceresinde bir 
alt sýraya taþýr.
Send to Back: Seçtiðimiz Layer'i Layer Penceresinin en alt 
sýrasýna gönderir. (Background'un üstüne.)
*Hatýrlatma yapalým, biliyorsunuz ki Layer Penceresinde, 
üstte olan Layere ait resim, imaj penceresinde de bir alttaki 
Layer resminin üstünde yer alýr. Biraz karýþýk oldu alt-üst 
derken, ama sizler deneyerek daha kolay anlayabilirsiniz... :-
)) 
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"Arrange" özelliði ile Layerleri alta ve üste 
taþýyabiliriz.  

"Alink Linked" ile resimlerimizi hizalýyoruz.

Tekrar Ana Menüden, Layer/Aling Linked ile Aling 

Linked'i açalým. Aling Linked,  zincir ile link 
yaptýðýmýz Layerlere ait imajlarýn imaj penceresinde 
düzenlenmesini, hizalanmasýný saðlar. Arrange'den farký 
ise buradaki deðiþiklik Layer Penceresinde deðil de sadece 
imaj Penceresinde olur. Yani Layerlerin sýrasý deðiþmez. 

Seçilen Layerden hangi Layer'e  ile link veridi ise link 
verilen Layer'e ait resim seçilen Layerdeki resme göre imaj 
penceresinde hizalanýr, düzenlenir. Bu özellik, "Araç 
Seçenekleri Çubuðu"ndan da kontrol edilebilirler.

  
Bunlarý Açýklayalým;
Top Edges: Ýmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili 
Layer'e ait resmin hizasýna çekerek, üst kenarýna hizalar.
Vertical Centers: Ýmaj Penceresinde, link verilen resmi 
seçili Layer'e ait resmin hizasýna çekerek, dikey olarak 
ortalar.
Botton Edges: Ýmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili 
Layer'e ait resmin hizasýna çekerek, alt kenarýna hizalar.
Left Edges: Ýmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili 
Layer'e ait resmin (kendi hizasýna çekmeden), sol kenarýna 
hizalar.
Horizonal Centers: Ýmaj Penceresinde, link verilen resmi 
seçili Layer'e ait resmin (kendi hizasýna çekmeden), yatay 
olarak hizalar.
Right Edges: Ýmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili 
Layer'e ait resmin (kendi hizasýna çekmeden), sað 
kenarýna hizalar. 

Daha iyi anlamak için Týkayýnýz! 

« Geri
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Filitreler (Filters) - 1

 

Photoshop için bir çok firma tarafýndan çeþitli "Filter" ler hazýrlanmýþ olmakla 
beraber biz burada sadece Photoshop'un kendi orijinal filitrelerini (Photoshop-Plug-
Ins) inceleyeceðiz. Aslýnda diðer firmalarýn hazýrladýklarý filitreler de 
Photoshop'un orijinal filitrelerinden çok farklý þeyler yapmazlar. Ancak birkaç etkiyi 
bir arada  yapabildikleri için zaman kazandýrdýklarý ve kullanýmlarý daha kolay 
olduklarý için bunlardan bazýlarý tercih edilebilir. Ama yine de en güzel etkileri 
Photoshop'un Orijinal Filitreleri ile elde edebileceðimizi hatýrlatalým. 
Filitrelere ulaþmak için Ana Menüden Filter ' i seçiyoruz. Yan tarafta gördüðünüz 
Photoshop Orijinal Filitrelerini gösteren liste açýlýr. Dikkat ettiðiniz gibi bunlar Ana 
Flitrelerdir. Herbirini kendi içlerinde bölümleri vardýr. Þimdi bunlarý açýklamaya 
çalýþalým;
Artistic:  
Colored Pencil: Ýmajda bir renk haritasý çýkararak baskýn olan renkleri alarak 
fýrça darbeleri oluþturur. Feather seçilirse yaðlý boya etkisi verir. 
Cutout: Ýmajýmýzdaki köþeleri basitleþtirerek detayýný azaltýp yarattýðý köþeler 
ve çizgilerde anti-alias özelliði nedeniyle yumuþak hatlar oluþturur. Yüksek 
kontrastlý grafiklerde iyi sonuç verir.
Dry Brush: Kuru boya etkisi verir. Renk geçiþlerini en aza indirip kenarlarý rastgele 
büker, anti-alias etkisi verir.
Film Grain: Bir tür kirlenme etkisi vererek beyaz kirler aydýnlatýr, siyah kirler 
koyulaþtýrýr. Yazýlar üzerinde iyi etkiler verir.
Fresco: Kontrastý yüksek bir görüntü verir. Kenarlar daha keskin, koyu renkler 
daha koyu olmakla birlikte "Dry Brush" a benzemektedir.
Neon Glow: Uygulandýðý bölgenin renklerine göre 2-3 renk tonu içeren sonuçlar 
yaratýr.
Palette Knife: Paletteki renk sayýsýný azaltarak keskin hatlý, az renkli bir imaj 
yaratýr.
Poster Edges: Ýmajýmýzý posterize ederek renk sayýsýný azaltýr. Kenarlara siyah 
detaylar ekler.
Rough Pastels: Ýmajýmýzýn kenarlarýný geliþtirir. Bunun için bir doku dosyasý 
kullanýr.
Smudge Stick: Birbirine karýþmýþ renklerdeki bir bezin kaðýt üzerine etkisi gibi 
sonuç verir.
Sponge: Buzlu cam etkisi vb. etkiler verir.
Underpainting: Kumaþ kaplama havasý verir.
Water Color: Ýmajýmýzýn kenarlarýna sulu boya etkisis verir. "Fresco" ya benzer.
Blur :  
Blur:  Yumuþatma, bulanýklaþtýrma etkisi verir. Standart deðere uygular.
Blur More: "Blur" etkisini standart deðerin üzerinde uygular. 
Gaussian Blur: Photoshop'un en çok kullanýlan filitresidir. Bulanýklaþtýrma ve 
yumuþatma etkisini istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Motion Blur: Hareketli bir kameranýn yakaladýðý görüntüyü simule eder. 
Hareketin þiddeti ve yönü belirlenebilir.
Radial Blur: Çok özel bir kamera efektidir.
Smart Blur: Ýmajýmýzdaki kenarlarý tespit ederek, "Gaussian Blur" etkisini 
kenarlara dokunmadan iç bölgelere uygular.
Brush Strokes:  
Accented Edges: Küçük imajlara uygulanmasýnda fayda olan kenarlara doku 
ekleyen geliþtirme filitresidir.
Angled Strokes: Kenarlarý sertleþtirip ana hatlara dikkat çeker.
Crosshatch: Ýmajý geliþtirmek için rastgele dokular ve zigzaglar yaratýr.
Dark Strokes: Koyu renkli set kenarlar üretir.
Ink Outlines: Ýmaj kenarlarýna mürekkep bulaþmýþ havasý verir.
Splatter: Sudaki yansýma etkisi verir.
Sprayed Strokers: Kenarlarda yatay veya dikey deformasyonlar yaratýr.
Sumi-e: Yazýlarda (Text) kullanýrak hoþ görüntüler elde edilir.
Distort: 
Diffuse Glow: Aydýnlýk alanlara gölgeler verir.
Displace: Seçtiðimiz ikinci bir imaj (PSD Formatlý) ile etki eden grafiðin tüm 
pixellerini düzenleyen bir flitredir. Kullanýmý biraz karýþýktýr.
Glass: Ýmajýmýza eðrilmiþ cam kaplamasý yapar.
Ocean Ripple: Su dalgalarýnýn verdiði etkiyi yapar.
Polar Coordinates: Ýmaja iki çeþit bükülme etkisi verir.
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Ripple: Küçük su dalgalarý etkisi verir.
Shear: Verdiði eksen üzerindeki noktalar ile dikey doðrultuda imaja eðrilik vermeyi 
saðlar. 
Spherize: Deformasyonlarý küresel yapmamýzý saðlar.
Twirl: Girdap hareketi etkisi yapar.
Wave: Su dalgasý gibi yumuþak bir deformasyon saðlar. 
ZigZag: Zigzaglar, su dalgalarý oluþturur.

Noise: 
Add Noise: Belirttiðiniz yoðunlukta pixelleri rastgele ekler. 
Despeckle: Tarayýcý ile tarattýðýnýz fotoðraflardaki kirleri yok eder.
Dusk & Scratches: Renkleri birbirine yaklaþtýrarak contrast'ý azaltýr.
Median: Pürüzsüz yüzeylerin oluþmasýný saðlar. En çok kullanýlan filitrelerden 
biridir.

Ýleri »
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Filitreler (Filters) - 2

 

Pixelate:  
Color Haftone: Ýmajýmýzý renk sayýsý az, düþük kalitede bir hale getirir.
Crystallize: Ýmajýmýzý renkli hücrelere bölerek petek gibi bir doku yaratýr.
Facet: Ýmaj içindeki kenarlardan anti-aliasing'i kaldýrýr.
Fragment: Ýmajýmýzda deprem etkisi yaratýr.
Mezzotint: Ýmajýmýza kirlilik ekleyecek rastgele noktalar üretir.
Mosaic: Ýmajýmýzý kareselleþtirir. Düþük çözünürlükte zoom yapmýþ gibi bir hava 
verir.
Pointtillize: Doku yaratmaya yardýmcý olur, uygulanan bölgeyi noktasallaþtýrýr.
Render :  
Clouds:  Fýrça ve zemin rengini kullanarak bulut etkisi veren doku çalýþmalarýnda 
sýk kullanýlan bir filtredir. Boþ bir Layer de kullanýlmasý daha iyi olur.
Differance Clouds: "Clouds" filitresine benzer. Uygulandýðý yüzeyin karþýt 
renklerini alarak bulut etkisi yaratýr. 
Lens Flare: Photoshop'un en çok kullanýlan filitrelerinden birisidir. Kamera 
objektifine ýþýk vurmasýyla oluþan sanal hüzmeleri simüle etmemizi saðlar.
Lighting Effects: Buda Photoshop'un en çok kullanýlan filitrelerinden birisidir. 
Herhangi bir yüzeye ýþýk efekti vermeyi saðlar.
Texture Fill: Bir PSD dosyasýný desen olarak döþemeye yarar.
Sharpen:  
Sharpen: Ýmajdaki kenar ve köþeleri belirginleþtirir.
Sharpen More: Daha þiddetli bir "Sharpen" etkisi saðlar.
Sharpen Edges: Düþük þiddette "Sharpen" etkisi yapar.
Unsharp Mask: Kenarlarýn keskinliðini azaltýr.
Sketch:  
Bas Relief: Kompleks çizgileri alýp iki renkli bir imaj yaratýr.
Charcoal: Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalýþmasý benzeri 
üretilebilir. Görüntünün contrast'ý çok fazla olur.
Chalk and Charcoal: Paletteki backgrond ile tebeþir etkisi, foreground ile 
"Charcoal" etkisini birleþtirir.  
Chrome: Metal etkisi saðlar.
Conte Crayon: Renk sayýsýný 6 ya indirir ve doku ekler. Contrast'ý yüksek 
imajlarda iyi sonuçlar verir.
Graphic Pen: Ýki renkli bir grafiði detay seviyesi düþük olarak yaratýr.
Halftone Pattern: "Graphic Pen" in geliþmiþidir. 
Note Paper: Basit görüntüler saðlar.
Photocopy: Renkleri azaltýr.
Plaster: Siyah, beyaz, gri tonlarda plastik etkisi yapar.
Reticulation: Siyah-Beyaz kirli bir görüntü saðlar.  
Stamp: Ýki renkli sert kenarlý bir sonuç verir.
Torn Edges: "Stamp" filitresine gri tonlar ekler.
Water Paper: Su içindeki bir imajýn sert hatlarýný su üstüne çýkan bir mürekkep 
etkisi yaratýr.  
Stylize:  
Diffuse: Pixelleri daðýtýr.
Emboss: En çok kullanýlan filitrelerden biridir. Resmi gri yaparak üç boyutlu bir 
görünüm verir.
Extrude: Ýmajý deðiþtirip farklý bir imaj yaratýr. 
Find Edges: Kenarlarýn kontrastýný arttýrýr.
Glowing Edges: "Invert" (tersyüz eder) edeceði uçlarý otomatik bulur.
Solarize: Renk eðrilerine yaptýðý etki ile imajý %50 koyulaþtýrýr.
Tiles: Kaplama yapar.
Trace Contour: Kontur çizgilerini bulur, geri kalanlarý yok eder.
Wind: Rüzgar efekti verir. 
Texture:  
Craquelure: Texture yaratýr. Yazýlarda iyi sonuç verir. Eskimiþ yaðlý boya tablo 
etkisi yaratýr.
Grain: "Add Noise" filitresi gibidir.
Mosaic Tiles: Geliþmiþ mozaik de denilebilir. "Craquelure" a benzer.
Stained Glass: "Mosaic Tiles" ýn  contrast ile kristalize edilmiþ halidir.
Texture: Yazýlarda iyi sonuçlar verir.
Video:  
De-Interlace: Videodan aktarýlan resmin üzerinde temizlik yapar.
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NTSC colors: Resmin renklerini titremeyen, kaymayan renklere çevirir.
Other:  
Costom: Resim üzerinde numerik olarak bir çok efekt yaratmayý saðlar. 
High Pass: Resimdeki contrast'ý azaltýr.
Minimum: Resimdeki koyu pixelleri vurgular.
Maximum: Resimdeki açýk pixelleri vurgular.
Offset: Birbirini takip eden döþenebilen desenler yaratmaya yarar.

« Geri Ýleri »
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Filitreler (Filters) - 3  "Type Tool"
Bu bölümde çok sýk kullanacaðýmýz olan Photoshop'un yazý aracý olan "Type Tool" (T)   'u tanýyalým.
Ancak burada hemen bir hatýrlatma yapmamýz gerekiyor. Malesef Photoshop'un Çoklu Dil (Multi Language) 
desteði olmadýðý için yazýlarýmýzda Türkçe karakterler olan ý,ö,Ý,ç,þ,ð kullanamýyoruz. Bu nedenle ya Türkçe 
karakter setli fontlarý kullanmamýz gerekir ki bunlarýn bir çoðunu internet'ten temin edebiliriz, yada 
kullanacaðýmýz "." nokta veya "," virgülleri baþka bir Layerde yaratýp imajýmýzdaki  text'in üzerine veya altýna 
taþýyýp hizalamak zorundayýz. Yada Type Tool ile yazdýðýmýz "Text" in bulunduðu Layeri, "Rasterize Layer" ile 
Rasterize ederek, ayný Layer'e Pencil Tool (kalem) ile nokta, virgül yada "ð" nin inceltme iþaretini elle yaparýz. 
Ancak bu uygulamanýn  yazýnýn kalitesini biraz bozacaðýný da hatýrlatýrýz. Çünkü "Rasterize Layer" ile artýk 
yazýmýz "Text" özelliðini kaybetmiþtir.

Ýmajýmýza "Text" eklemek üzere, Araç Kutusundan "Type Tool"  'u seçtiðimiz   anda Layer Penceresinde 
kendiliðinden yeni bir Layer açýlýr. Yazdýðýmýz yazý (Text) bu yeni Layer'in içinde yer alýr. Çünkü her "Text" 
ayrý bir Layer de bulunur. Layer Penceresinde o Layer'e ait küçük Pencerenin içine de, " Hop, Bu Layerde "Text" 

var!.." demek ister gibi Type Tool'un simgesi " T " yerleþir. 

Araç Kutusundan "Type Tool" seçildikten sonra yada Text'in bulunduðu Layer'deki küçük pencere içindeki  Type 

Tool " T " simgesi üzerine sol tuþ ile çift týkladýðýmýzda "Araç Seçenekleri Çubuðunda" Type Tool (Yazý Aracý) 

nýn komutlarý ve özellikleri ortaya çýkar.

Þimdi de Araç Seçenekleri Çubuðunda bulunan Yazý Aracýnýn Komutlarýný inceleyelim; 

Bu araç ile "Text" in türünü seçiyoruz. Baþta seçili olan, normal Text aracýdýr. 
Yanýndaki ise "Text" e maskeleme için seçili alan yaratýr.

Yazýlacak "Text" in soldan saða veya yukarýdan aþaðý olarak seçimini saðlar.

Buradaki Açýlýr Menüden, kullanacaðýmýz Yazý Tipini seçeriz. Sistemimizde 
kullandýðýmýz fontlarý burada görebiliriz.

Açýlýr Menüden, Kullandýðýmýz font karakterine göre, Regular (Normal), Italik (Eðik), 
Bold (Koyu), Bold Italik (Koyu ve Eðik) olarak Font Style (Yazý Þekli)'i seçmemizi 
saðlar.  

Açýlýr Menüden, Pixel cinsinden Font Size (Yazý Boyutu)'ý seçmemizi saðlar.

Açýlýr Menüden, Strong (Katý), Crisp (Parlak), Smooth (Yumuþak) etki ile Anti-aliasing 
yöntemini seçmemizi saðlar. None seçilirse Anti-aliasing uygulanmaz. (Anti-aliasing, 
Text kenarlarýndaki keskin hatlarýn, kýrýklýklarýn giderilmesi, etrafýnýn yumuþak 
hatlar ile doldurulmasý.)

"Text" in zemin üzerindeki pozisyonunu belirler (Solda, ortada, saðda).

Yazýmýzýn rengini belirlememize yarar. Üzerine týklayýnca açýlan "Color Picker" den 
yazý rengimizi deðiþtirebiliriz.

Çeþitli eðiklik, çarpýklýk gibi deðiþik pozisyonlara sokarak Text'e güzel görünümler 
saðlar.

Yazý Karakteri ve Paragraf özellikleri gibi bütün komutlarýn bir arada bulunduðu "Yazý 
Paletin" ini aktif hale getirir.

"Text" e yapýlan bütün bu ayarlamalarý onaylar veya iptal eder.
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"Yazý Karakteri ve Paragraf Paleti" ile 
yazýmýzý çok kolay denetleyebiliriz.

Layer Penceresi: Layerdeki Text'e,  
"Wrap Text" Uygulamasý Sonrasý 
Görünümü.

Yanda resmini gördüðünüz ve Photoshop 6.0 ile beraber eklenen yeni 
özelliði,  "Yazý Karakteri ve Paragraf Paleti" ile yazýmýzýn, Yazý 
Türünü, Karekterini, kalýnlýðýný, yana yatýklýðýný, Harf büyüklüðünü 
(pixels cinsinden), Text yazarken ilmecin bulunduðu harfler arasý 
mesafeyi, Yazý büyüklüðünü (% cinsinden), bulunduðu yerden yukarý 
veya aþaðý yer deðiþtirmesini (pixel cinsinden), satýr arasý mesafesini, 
mevcut Text'in harfler arasý mesafesini, rengini, paragraf özelliklerini,  
yazý baþý ve sonunun pozisyon deðiþtirmeleri gibi bir çok özelliðini 
düzenleyebiliriz.

Animasyonu görmek için Týkayýn!

Yazý Paletinin sað üst köþesinde bulunan  'a týklayarak açýlan 
menüden, "Yazý Stili" ne ilave özellikler olan, extra koyuluk, yatýklýk, 
harflerini tamamýnýn büyük harf olmasý, script yazý türleri, alt çizgi, 
ortadan çizgi, harfler arasý eþitliði düzenleyen "Fractional Widths" gibi 
seçeneklere ulaþabiliriz. 
Yine 6.0 ile beraber Text Tool'a eklenen yeni bir özellik olan, "Wrap 
Text" ise Text'i eðip büküp çeþitli þekillere sokarak ve bunlarý yatay 
veya dikey çekip sýkýþtýrarak yazýya güzel görüntüler verir. 

"Yazý Paletinde"  Extra Özellikler'e 
Eriþebiliriz.

"Wrap Text" 
Seçenekleri ile Text'e 
güzel efektler 
verilebilir.

"Wrap Text" Örnekleri

"Arc Upper" Efekti "Arc Lower" Efekti "Bulge" Efekti

"Flag" Efekti "Wave" Efekti "Fish" Efekti



Photoshop Filters - 3 - Type Tool - aeyStudio.com

"Rise" Efekti "Fisheye" Efekti "Squeeze" Efekti

Tekrar bir hatýrlatma yapalým; "Text" olan Layer'e, vektörel olduðu için Filitrelerin tamamýnýn ve ayrýca 
Transform/Distort ile Transform/Perspective uygulamalarýnýn hiçbirini gerçekleþtiremeyiz. Ancak bunlarý 

uygulayabilmemiz için Text'in " T " bulunduðu Layer'e sol tuþ ile týklayarak açýlan menüden "Rasterize Layer" i 

seçerek Layer'in "Text" özelliðinin iptali için "Rasterize" etmemiz yani solid hale getirmemiz gereklidir. Ayný iþi, 
Layer/Rasterize/Type ile de gerçekleþtirebiliriz. Ancak bu iþlemden sonra (Yazý Kalitesinde biraz bozulma 
olacaktýr...), Filitreleri uygulanabiliriz. 

« Geri
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Efektler (Effects) - 1
Photoshop'un eski versiyonlarýndaki "Effects" uygulamalarýnýn, yeni 6.0 versiyonunda "Layer Style" adýný alarak 
deðiþtiðinden daha önceden bahsetmiþtik. Efektlerin, Ana Menüden, Layer/Layer Style alt menüsünü açarak 
"Blending Options" adý altýnda sýralandýðýný görebilirsiniz. Efektleri incelemeye baþlamadan önce iki ayrý efekt 
çeþidinin olduðunu bilmemiz gerekir. Bunlardan birisi, "Blending Options" dan ulaþýlan ve Drop Shadow (Gölge 
Vermek), Inner Shadow (Ýçe Gölge), Outher Glow (Dýþa Parlaklýk), Inner Glow (Ýçe Parlaklýk), Bevel end Emboss 
(Eðim - þev ve Kabartma Etkileri), Satin (Saten etkisi), Color Overlay (Renk verme), Gradient Overlay(Eðim verme), 
Pattern Overlay (Desen-model verme), Stroke ( Hat verme) olarak adlandýrýlan efektlerdir. Bu efektlere, yukarýda 
belirttiðimiz gibi "Blending Options" altýndan ulaþabileceðimiz gibi daha kolay yolu olan, Layer Penceresindeki Layer'e 

çift týklayarak yada Layer Penceresinin altýndaki Effect  simgesine (  ) týklayarak açýlan "Layer Style Penceresi" 
nden ulaþabiliriz. Diðeri ise hem Layer Penceremizin üst tarafýnda bulunan Açýlýr Menüden hemde Layer Style 
Penceresinde ki "Blend Mod" dan ulaþabileceðimiz Layer Efektleridir. 

 Bu efektler Photoshop'un birçok komutunda karþýmýza çýkacaklar. Ancak her yerde ayný özellikleri taþýdýðýndan 
sadece burada açýklayacaðýz.

 

Hatýrlarsanýz, meydana getirdiðimiz imajýmýzýn üst üste gelmiþ bir katmanlar 
bütünü olduðundan bahsetmiþtik. Katmanlarý alta ve üste sürükleyerek yerlerini 
deðiþtirebiliyor, þeffaflýklarýný ayarlayabiliyorduk (Opacity). Bu nedenle, Layerleri 
asetat kaðýtlara da benzetebiliriz. "Opacity Deðerini" düþürdükçe 
(Þeffaflaþtýrdýkça) geçirgenliði artýyor ve bir alttaki resmin görüntüsü ortaya 
çýkýyordu. 
Bu hatýrlatmadan sonra, öncelikle, yan tarafta resmini gördüðünüz Layer Efektlerini 
tanýyalým;
Normal: Sýradan asetat katmanýdýr. "Opacity" deðeri % 0 iken tam geçirgen, % 
100 iken geçirgen deðildir.
Dissolve: Erime, daðýlma etkisi verir. Daðýnýk, kirli, pürüzlü yüzeylerin 
yapýmýnda bu efekt çok etkilidir.
Multiply: Siyah rengin hakim olduðu koyu bir görüntü elde ederek, iki Layer'i 
birbirine kombine eder.
Screen: Yine iki Layer'i kombine ederek bu defa açýk renklerin hakim olduðu bir 
görüntü elde eder.
Overlay: "Multipy" ve "Screen" efektlerinin tam orta noktasýný bulur.
Soft Light: Hafif bir spot ýþýðý etkisi verir. Etki rengi koyu ise "Multipy", açýk ise 
"Screen" uygular. Ýmajýn kontrastýný yükseltir.
Hard Light: "Soft Light'ýn daha þiddetlisidir.
Color Dodge: Uygulanan renk, uygulayýcýnýn renk deðerlerine göre parlaklaþýr.
Color Burn: Color Dodge'nin tam karþýtýdýr.
Darken: Birbirleriyle etkileþim yapan renklerden koyu olaný baskýnlaþtýrýr.
Lighten:  Darken'in tam karþýtýdýr.
Difference: Etkileþen renklerden açýk tonda olaný bularak diðer renkten RGB 
deðerini çýkarýr.
Exclusion: Difference ile ayný mantýkta çalýþmasýna raðmen daha yumuþak 
sonuç verir. 
Hue: Etki eden ile etki edilen renk deðerleri kombine edilir.
Saturation: Rengin þiddetidir. Etki eden ile edilenin kombinasyonu neticesi renk 
elde eder.
Color: Rengi farklý þeffaf bir Layer in diðer Layer'e etkimesini saðlar.
Luminosity: Rengin parlaklýðýdýr. 
Þimdi de Layer Penceremizde efekt vermek istediðimiz Layerin ortasýna çift 
týklayarak, "Layer Style" penceresini açýp, yandaki resimde sadece ilgili kýsmý 
görünen ve "Layer Style - Blending Options" dan ulaþacaðýmýz Efektleri 
inceleyelim;
Drop Shadow:  Herhangi bir Layer' de olan ve imaj penceremizin içine 
çizdiðimiz  þekle gölge verir. Ýçindeki ayarlarý:
Structure:
*Blend Mode: Yukarýda açýklanmýþtý (Normal, Dissolve, vd.).
*Opacity: Geçirgenlik, þeffaflýk oranýdýr. Default (Varsayýlan-Standart) deðeri 
%75 dir. 
*Angel: Açý'dýr. Iþýk kaynaðý ile cisim arasýndaki sanal doðrunun yatayla yaptýðý 
açýyý ifade eder. Default deðer 120° dir.
*Use Global Light: "Genel ýþýk deðerini kullan." Bunu seçersek, resimdeki 
gölgeleme yapan tüm ýþýk deðeri ile genel ýþýk deðerini kullanýrýz. Bunu 
deðiþtirirseniz tüm Layerlerdeki ýþýk deðerleri ve açýlarý deðiþecektir.
*Distance:  Resim ile gölgenin düþtüðü zemin arasýndaki pixel cinsinden uzaklýðý 
belirler. Default deðeri 5' dir.
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*Spread: Gölgeyi yaymak için kullanýlan % deðeridir. Yüzde deðeri çoðaldýkçe 
gölgenin bulanýklýðý azalýr. Default deðeri 0' dýr.
*Size: Gölgenin pixel cinsinden ebatalarýný belirler.
Quality:
*Contour:Photoshop'un bünyesindeki desenlerle veya bizim "Define Pattern" ile 
kaydettiðimiz desenleri, gölgenin dýþ hatlarýna uygular.
*Anti-aliased:Tek pixellik çizgilerin açý kazandýklarýnda oluþan rahatsýz edici 
çýkýntýlarýnýn daha açýk bir renkle yumuþatýlmasý ve boþluklarýn daha koyu bir 
renkle doldurulmasý iþlemi olan Anti-Alias'ýn gölgeye uygulanmasýný saðlar. 
*Noise:Gölgeye % cinsinden rastgele pixeller ekler.  

Ýleri »
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Efektlere devam edelim, buradaki efektlerin özelliklerinin bir çoðu "Drop 
Shadow" ile ayný olduðundan sadece farklý olan ayarlarýný inceleyeceðiz; 
 
Inner Shadow:  Ýçe gölge verme efektidir. Resmin daha uzakta gömülü 
gibi görünmesini saðlar. Farklý olan, Choke: Gölgeyi içe doðru yayarak 
imajý boðar.
Outher Glow:  Dýþa parlaklýk efektidir.  Resmin etrafýna neon ýþýklarý 
ile aydýnlanma kazandýrýr. Biz yine farklý olanlarý inceleyelim, 
Structure: 
Bu bölümde iþaretli kutucuk içine týklarsanýz açýlacak olan "Color Picker" 
den efekte vereceðiniz rengi seçebilirsiniz. Hemen yanýndaki "Gradient" ( 
Eðim ) penceresini açarsanýz, buradan hazýr þablonlarý kullanabileceðiniz 
gibi isterseniz kendinizde þablon hazýrlayarak bu efekte 
uygulayabilirsiniz.  
Elements: 
Technique: Softer: Parlaklýða yumuþak bir etki verir. Precies: Tam 
parlaklýk saðlar. 
Inner Glow:  Ýçe Parlaklýk efektidir. Neon ýþýklarý türündeki efekti 
cismin içine uygular. 
Elements: 
Source: Parlaklýðý, Center: Ortadan dýþa doðru, Edge: Kenardan ortaya 
doðru verir. 
Quality: 
Range: Parlaklýðýn menzilini % cinsinden belirler. Default deðeri % 50 
dir. Yüzde deðeri küçüldükçe içe, büyüdükçe dýþa doðru mesafesini 
ayarlar. 
Jitter: Parlaklýðýn imaj üzerindeki stresini % cinsinden belirler.
Bevel and Emboss:  Eðim-þev, kabartma efektidir. Aydýnlatma ve 
karartma ile imajýn kabarýk, zemine gömülü veya þiþkin görünmesini 
saðlar.  
Structure:  
Style: Burada açýlýr menüde 5 tane efekt vardýr. Outher Bevel: Dýþa 
eðim-þev verir. Inner Bevel: Ýçe eðim verir. Emboss: Kabartma etkisi 
yapar. Pillow Emboss: Zeminin alt yüzeyine kabartma efekti vererek 
imajýn zemine gömülmesi etkisini yaratýr. Stroke Emboss: Ýmaj 
kenarlarýna kabartma etkisi verir. Default ayarý, Inner Bevel'dir. 
Technique:Buradaki açýlýr menüde de üç adet efekt vardýr. 
Smooth:Düzgün, yumuþak etki yapar. Chisel Hard: Kabartmaya sert 
yontma etkisi yapar. Chisel Soft: Kabartmaya yumuþak yontma etkisi 
yapar. Default ayarý, Smooth'dur.
Depth: Efektin derinliðini yüzde cinsinden belirler. Default ayarý, % 100 
'dür.
Direction: Burada yanýndaki radyo düðmeleri ile seçilen iki deðer vardýr. 
"Up", Iþýðýn sol üstten, "Down", ýþýðýn sað alttan gelmesini 
saðlar.Default ayarý, "Up" týr.
Size: Efekt etkisinin yüzde cinsinden boyutudur. Default ayarý, % 5' dir. 
Shading: 
Bu bölüm, efekte yapýlan gölgeleme ayarlarý bölümüdür. Gloss Contour: 
Buradaki hazýr þablonlar ile veya kendiniz þablon ekleyerek efektin dýþ 
hatlarýna parlaklýk ekleyebilirsiniz.
Highlight Mode - Shadow Mode: Iþýk ve gölge tarzlarýný, daha önce 
anlattýðýmýz Layer Efektleri bölümündeki ayarlardýr. (Normal, Dissolve, 
vd.) Default ayarlarý, Highlight Mode'da Beyaz renk ve Screen, Shadow 
Mode'da Siyah renk ve Multiply'dir. Opacity deðerleri her ikisinde de % 75 
'dir.
Dikkat ederseniz, "Layer Style Penceresi"nde, Bevel and Emboss efekti 
altýnda bulunan "Contour" ve ""Texture" sekmelerini göreceksiniz. 
Buradan, "Contour" sekmesinden ayrýca efektin dýþ hatlarýna verilen 
efekt deðerlerini ayarlayabilirsiniz. "Texture" sekmesinden de hazýr 
þablonlarý kullanarak veya kendiniz "Define Pattern" ile yarattýðýnýz 
þablonlarýnýz ile imajýn üstüne desenler ekleyebilirsiniz. 
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Layer Penceresindeki "Göz"leri 
kapatarak, verdiðimiz Efektleri 
imajýmýzdan kaldýrabiliriz.

Ýmajýmýza "Texture" ile hazýr 
þablonlarý kullanarak, iki farklý desen 
ekledik.

« Geri Ýleri »
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Üstteki küçük dökümaný 
"Define Pattern" ile hafýzaya 
alarak, altýndaki büyük 
dökümanýmýza "Fill" ile 
döþedik.

Satin:  Ýmaja verdiði efekt ile saten etkisi yaratýr. Default ayarlarý, Blend Mode: 

Multiply, Opacity %50, Angel 19°, Distance:11px, Size:14 px'dir.
Color Overlay:  Ýmaja renk kaplama efektidir. Blend Mode'un yanýndaki renk 
kutusuna týklayarak, açýlan Color Picker'den seçilen renk ile Blend Mode daki 
seçime göre renk efekti ekler. 
Gradient Overlay:  Ýki yada daha çok rengin birbiri arasýndan yumuþak geçiþ 
yaparak imajý boyar. Default ayarlarý resimdeki gibidir.
Pattern Overlay:  Hazýr Þablonlarý Kullanarak veya Define Pattern ile kendi 
yarattýðýnýz þablonlardan oluþan desenler ile imaja kaplama yapar.
Stroke:   
Ýmaj altýnda etkisi ile dýþ kenarlarýna çerçeve ekler. Position: Çerçevenin 
pozisyonunu belirler, çerçeveyi, Outside: Dýþ kenara, Inside: Ýç kenara, Center: 
Kenarlarýn ortasýna ekler. Fill Type: Doldurma tipini seçebiliriz. Çerçeveye, Color: 
Renk Doldurur, Gradient: Eðim vererek doldurur, Pattern: Desen vererek doldurur 
(Bunlardan daha önce bahsetmiþtik).

Efektleri kýsaca incelemiþ olduk. Ancak bunlarýn iþlevlerini görebilmeniz için 
mutlaka Photoshop programýný temin edip, satýn almasanýz dahi deneme 
versiyonunu indirip ( deneme versiyonun da kayýt yapmaya izin verilmiyor), 
kendinizin deneme yanýlma yöntemi ile ve sabýrla uðraþarak öðrenmenizden daha 
kolay yolu yoktur. Biz burada sadece basit þekilde inceleyerek, ileride ihtiyaç 
duyduðunuzda kullanmanýz için size bir kaynak yaratmýþ oluyoruz. 

Bu bölümde adý çok sýk geçen ve Photoshop'u kullanýrken çok sýk kullanacaðýmýz 
bazý özelliklerinden, olan "Define Pattern" , "Fill" , "Stroke" efektlerini ve 
"Transform" özelliklerini de incelememiz gerekmektdir. Bu efektlere, Photoshop'un 
Arayüzünde bulunan Edit Menüsünden ulaþabilirsiniz.
Þimdi bunlarý inceleyelim;

Define Pattern:
Öncelikle "Pattern" kelimesinin Türkçe karþýlðýnýn "Desen" olduðunu 
hatýrlamalýyýz. Böylece "Define Pattern" nin de "Desen Tanýmlamak" olduðunu 
bilmeliyiz. Yani bu özellik ile programa bir mesaj vererek, "Ýmajýmýzý bir desen ile 
kaplamak istediðimizi" bildiriyoruz.
Bir örnek verirsek, 10x10 pixels ebatlarýnda yeni bir döküman açýp, içine bir þeyler 
çizgik, boyadýk ve efekt vererek süsleyerek bir imaj (desen) elde ettik.
Þimdi bu imajýmýzý daha büyük ölçülerde 100x100 pixels ebatlarýnda baþka bir 
dökümanýmýza desen olarak kaplamak istiyoruz. Bunu Kopyala (Ctrl+C) - Yapýþtýr 
(Ctrl+V) yöntemiyle yapmaya kalkarsak hem çok zaman alýr, hemde çok 
uðraþtýrýr. Ayrýcada her zaman istenen etkiyi de vermez. Bu nedenle iþlemi 
"Define Pattern" ile yapacaðýz. Öncelikle, desen olarak kullanacaðýmýz 10x10 
pixels edatlarýndaki dökümanýmýzýn tamamýný seçelim (Ctrl+A), [Þayet 
tamamýný deðil de bir kýsmýný, kullanacaðýmýz desen olarak seçmek istersek, 
bunun için Araç kutusundaki seçim aracýmýz olan "Marquee Tool" dan birisi, 

örneðin, "Rectangular Marguee Tool "  (M) ile seçmimizi yapmamýz gerekiyor.] 
Daha sonra Edit/Define Pattern ile bu seçimimizi desen olarak programýn 
hafýzasýna alýrýz. ( Program, Edit/Define Pattern seçimini yapýnca bir pencere 
açarak hafýzaya aldýðýmýz desen'e bir isim vermemizi ister. Buraya bir isim 
yazarsak ileride kullanacaðýmýz zaman bize kolaylýk saðlayacaktýr.)
Artýk istediðimiz kadar Kopyala-Yapýþtýr yapsak da hafýza daki desen bilgisi 
deðiþmez taki baþka bir Define Pattern yapýp da ayný isim ile kaydedene kadar. 
Yukarýda ki Efektler bölümünde sýk sýk anlattýðýmýz "kendiniz Define Pattern ile 
desen yaratabilirsiniz." açýklamasý bunu ifade eder. Peki yarattýðýmýz ve Define 
Pattern ile hafýzaya aldýðýmýz bu deseni nasýl kullanacaðýz? Þimdi diðer bir özellik 
geliyor;
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Efektler (Effects) - 4
Fill:
Belirli bir seçili alaný veya Layer'i bir renkle ve önceden seçilmiþ bir desen ile doldurmaya, boyamaya yarar.

"Fill" Penceresi 

Bu pencereyi açýklayalým;
Contents: Use: Doldurma iþlemini yaparken neyi kullanacaðýmýzý belirliyoruz. Ýmajýmýzý, seçime göre: Foreground; 
Paletteki üst renk-çizim rengi, Background; Paletteki alt renk-zemin rengi, Pattern; "Define Pattern" ile hafýzaya alýnan 
desen (resimde, önceki sayfadaki örneðimiz seçilidir.), History; Undo bekleyen geçmiþteki düzeltmeler, Black; Siyah 
renk, %50 Gray; siyah ve beyaz rengin tam ortasý, White; beyaz renk ile doldururuz.
Blending: Mode: Önceden Layer Efektlerinde açýklanmýþtý (Normal, Dissolve vd.). Opacity: Doldurma iþleminin imaj'a 
etki yüzdesi. Preserve Transparency: Bunu seçersek, yapýlan iþlem, Layer'deki þeffaf olmayan bölgelere etki edip, 
þeffaf olan bölgelere dokunmayacaktýr.  

 
Stroke:
Kenar çerçevesi düzenler. Bir Layer'in tamamýnýn yada içindeki imajýn veya seçili bir alanýn kenarlarýný oluþturmak 
için kullanýlan bir komuttur. Default olarak Paletteki Üst Renk-Boyama rengini kullanýr. Ancak istenirse bu renk 
"Stroke" Penceresi içinden "Color Picker" den seçilen baþka bir renk ile deðiþtirilebilir. 

"Stroke" Penceresi
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Stroke penceresinde, Stroke, Location, Blending bölümleri bulunur. Bunlar sýrasýyla;
Stroke: "Width":Çizilecek çerçevenin kalýnlýðýný pixel cinsinden belirler. "Color": Çerçevenin rengini belirler. Default 
olarak Paletteki üst rengi (Foreground) kullanýr. Ancak yukarýdaki resimde Kýrmýzý renk ile gösterilen kýsma 
týklarsak, açýlan Color Picker'den baþka bir renk seçerek çerçeve rengini deðiþtirebiliriz.
Location: Çizilecek çerçevenin, imajýn kenarýnýn neresine çizileceðini tespit ederiz. "Inside": Kenardan içe doðru. 
"Center": Kenarýn ortasýna. "Outside":Kenarýn dýþýna doðru.
Blending: Bu kýsým daha önce anlatýlanlar ile ayný olduðu için burada ayrýca deðinmiyoruz.
"Stroke" un Photoshop uygulamalarýnda en çok kullanýlan bir komutlardan biri olduðunu hatýrlatýrýz.

 
Define Brush:
Birçok özelliði ile Define Pattern'e benzer. Ancak bu defa, "Edit/Define Brush" ile hafýzaya alýnan deseni, Tool 

Options Bar (Araç Seçenekleri Çubuðu) daki "Brush" listesine ekler. Tool Bar'dan Paintbrush Tool (B)  aracýný 
kullanýrken, Tool Options Bar'da ki Brush listesinden hafýzaya aldýðýmýz deseni seçebiliriz. Bu taktirde Paletin boya-
üst rengini kullanarak fýrça etkisi ile boyar. 

Animasyonu görmek için Týklayýn!
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"Transform"  için imajýmýzý seçili hale 
getirdik.
 

 Orijinal Ýmaj

Efektleri incelerken, yaptýðýmýz iþlemler ile çok yakýn alakalý 
olan Edit Menüsününde bulunan özelliklerden de bahsettik. Edit 
Menüsünü bu kadar inceledikten sonra burada bulunan çok önemli 
araçlar olan ve bir imajýn boyutlarýný deðiþtirmeye, eyip-
bükmeye, þeklini deðiþtirmeye, perspektif vermeye ve yatayla 
yaptýðý açýyý deðiþtirmeye, döndürmeye, yarayan "Free 
Transform"  yada "Transform" dan da bahsetmeden, Edit Menüsü 
ile ilgili bu konuyu kapatmayalým istedik. 
Edit/Free Transform yada Edit/Transform  ile bu özelliklere 
ulaþabiliriz. Transform yapabilmemiz için imajýmýzýn, transforrm 
yapacaðýmýz yerini önceden seçmemiz gerekir. Þayet bu seçimi 
yapmazsak transform iþlemi, o layerdeki bütün resimlere 
uygulanýr. Bu hatýrlatmadan sonra,  "Free Transform" u 
açýklamadan önce "Transform" un alt menülerini açýklayalým.
Scale:Ýmajýn enini boyunu deðiþtirmeye yarar. Bu iþlem yand 
resmi görünen ve imajýn, altýndaki-üstündeki yada saðýndaki-
solundaki küçük kutularýn içe veya dýþa hareket ettirilmesi ile 
yapýlýr. Köþelerdeki küçük kutular ile yapýlacak deðiþiklik ise 
imajýn her iki doðrultuda en ve boyunun deðiþimini saðlar. 

 Örnek resimde imajýn tam ortasýnda bulunan  simgesi, 
bölgenin merkez noktasýný belirler. Photoshop'ta bir çok araçta 
karþýmýza çýkacak olan merkez noktasý simgesinin yeri 
deðiþtirilirse imajýn aðýrlýk merkezi de deðiþmiþ olur ve 
yapýlacak açý deðiþikliklerinde yeni merkez noktasý dikkate 
alýnarak etki saðlanýr. Burada konumuz olan transform iþlemleri 
de bu yeni deðiþen merkez noktasý esas alýnarak yapýlýr. Bu 

özellik, Photoshop'un merkez noktasýna  etki eden bütün 
araçlarýnda ayný sonucu verir.
Rotate: Ýmajý, saða-sola döndürmeye, yatayla yaptýðý açýyý 
deðiþtirmeye yarar. Tool Options Bar daki ayarlar ile bu iþlemi çok 
düzgün br þekilde yapabilirsiniz. Örneðin tam 45° döndürmek için 

açý penceresine 45 yazmak yeterlidir.  Bunu gibi 
daha bir çok özellik tüm transformlar için Tool Options Bar da 
mevcuttur.
Screw: Ýmajýn eðriliðini deðiþtirmeye yarar. Güzel þekiller elde 
edebilirsiniz.
Distord: Küçük kutucuklarýn birbirinden baðýmsýz hareket 
ettirilmesi ile imajýn biçimini deðiþtirir. "Render" edilmemiþ "Text" 
lere uygulanmaz.
Perspective:  Ýmaja perspektif kazandýrýr. "Render" edilmemiþ 
"Text" lere uygulanmaz.
Rotate 180°: Ýmajý bulunduðu konumdan 180° aksi yöne çevirir.
Rotate 90° CW: Ýmajý bulunduðu konumdan 90° saat yönünde 
çevirir.
Rotate 90° CCW: Ýmajý bulunduðu konumdan 90° saat yönüne 
ters yönde çevirir. 
Flip Horizontal: Ýmajýn saðýný soluna çevirir.
Flip Vertical: Ýmajý baþ aþaðý çevirir.
Free Transform: Scale, Rotate, Flip gibi iþlemlere kolaylýk 
saðlamak amacýyla kullanabiliriz. Bu iþlemleri manuel olarak 
yapmamýzý saðlar. (CTRL+T)
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Scale Rotate Skew Distort

Perspective Rotate 180° Rotate 90° CW Rotate 90° CCW

Flip Horizontal Flip Vertical

Yukarýdaki Orijinal Ýmaj'a  "Transform" 
Uygulama Örnekleri. 

Daha Ýyi Anlamak Ýçin, Herbirini 
Yukarýdaki  "Orijinal Ýmaj"  ile 
Karþýlaþtýrýn. 

 

« Geri Ýleri »
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Efektler (Effects) - 6

 

Orijinal Resim 

 

"Desature" Uygulanmýþ Resim.

 

 Bu bölümde Photoshop'un en önemli özelliklerinden birisi olan renklere etkisi 
üzerinde duracaðýz. Ana menüden, Image / Adjust  ile eriþeceðimiz renk 
etkileþim menüsünü inceleyelim. Buradaki ayarlara, Layer Penceresi altýnda 

bulunan "Creat new fill or adjustment layer"  ikonundan da ulaþabiliriz. 
Bu harika renk efektlerini sýrasýyla inceleyelim;
Levels: Level Penceresindeki, "Channel" açýlýr menüsünde bulunan RGB  
Modunda iken 4 channel seçeneði ile resimdeki renk aralýklarýný ve min. 
max. deðerlerini ayarlamayý saðlar. R  modunda iken Kýrmýzý, G modunda 
iken Yeþil, B modunda iken Mavi renk aralýðýný belirlemeye yarar. Scanner 
ile taranan fotoðraflarýn orijinal renklerine döndürülmesinde çok yararlý 
olur. Örnekte, 255 olan Input Levels ayarý, 153 olarak deðiþtirilmesi ile 
resmin aldýðý sonuç gösterilmiþtir.
Auto Levels: "Levels" mantýðýný kullanarak optimal ayarlarla renklerde 
geliþme saðlar. 
Auto Contrast: Resmin kontrastýný optimal seviyeye getirir.
Curves: Renk ayarlarýnýn eðrilerle yapýldýðý, Level mantýðý ile ayný 
þekilde çalýþan bir efekttir. Curves Penceresinde, eðrinin üzerinde sol tuþa 
basýlý tutarak istediðimiz gibi ayarlayabiliriz. Tek rengin tonlarýna 
uygulanýrsa daha etkili sonuçlar verir. 
Color Balance: Özellikle CMYK'dan RGB'ye geçiþte renk deðiþimlerini 
açýk, orta ve koyu ton olarak düzeltmede kullanýlýr.
Brightness/Contrast:  Resmin aydýnlýk ve kontrast(zýtlýk) ayarlarýný 
deðiþtirir.
Hue/Saturation: Resmin, renk, aydýnlýk ve parlaklýk ayarlarýný 
deðiþtirmemize yarar. Ancak "Colorize" seçeneði iþaretli ise tüm renklerin 
tonlarýný deðiþtirir. Hue: Renk deðeri, Saturation: Parlaklýk, Lightness: 
Aydýnlýk.
Desature: Resmi siyah-beyaz hale getirir.
Replace Color: Resimde, seçilen bir rengi diðer bir renk ile deðiþtirir.
Selective Color: Kýrmýzý, sarý, yeþil, mavi, beyaz, mor gibi renkleri 
seçerek, resimdeki miktarlarýný ayarlamaya yarar.
Channel Mixer: Resimde bulunan kýrmýz, yeþil ve mavi miktarlarýnda 
deðiþiklikler yapmaya yarar.
Invert: Resmin negatifini alýr. (Ctrl+I)
Equalize: Aydýnlýk alanlarý daha aydýnlýk yaparak resmin parlaklýðýný 
arttýrýr.
Threshold: Resmin karanlýk ve aydýnlýk noktalarýný açýða çýkarýr veya 
geri plana iter. Sonuçta resim siyah-beyaz olur.
Postarize: Resmin renk sayýsýný belirlememize yarar. Postarize 
Penceresindeki kutucuða yazdýðýmýz sayý kadar, renk sayýsýný o seviyeye 
indirir.
Frame#1: Resme çerçeve eklemeye yarar. "Border Width": Çerçevenin 
kenar kalýnlýðýný, "Frame Widht": Çerçevenin kalýnlýðýný belirler.
Variations: Resimdeki renkleri deðiþtirmeye yarar. Kýrmýzý, yeþil, mavi, 
sarý, mor, gibi renkleri daha çok kullanarak, bunlara ýþýk ve gölge verip, 
resimin reklerini deðiþtirir, yeni varyasyonlar yaratýr. Bu iþlemi, ilgili renk 
penceresinin üzerine, istediðimiz renk tonunu alana kadar sol tuþ ile 
týklayarak gerçekleþtiririz.

Bütün bu anlatýlanlar da Photoshop'un web'e etkisi üzerinde duracaðýmýzdan 
daha önceden bahsetmiþtik. Bu nedenle web'de az yer kaplamasý için  
Photoshop da yaratacaðýmýz grafiklerimizin,   RGB formatýnda hazýrlanmasý 
gerekir. Þayet RGB hariçinde herhangi bir renk modundaki hazýr bir grafiði 
açarak, üzerinde deðiþiklikler yapmak isterseniz, Ýmage/Mode menüsünden 
"RGB Color" a çevirmeniz uygun olacaktýr. Örneklersek; web'de en çok 
kullanýlan, GIF grafikler "Indexed Color" formatýndadýrlar (RGB Color 
formatýnda hazýrlanýp, GIF olarak kaydedilen grafikler kayýt sýrasýnda 
kendiliðinden "Indexed Color" a çevrilirler) ve bütün Layer özellileri iptal 
edilmiþtir. GIF'ler, üzerinde çalýþmak için mutlaka Ýmage/Mode 
menüsünden RGB Color'a çevrilmelidirler.  Ancak JPEG olarak kaydedilen 
grafikler, RGB Color formatýnda kalýrlar ve Layer özellikleri de aktifdir. 
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"Replace Color" Uygulanmýþ 
Resim.

"Posterize" Deðeri, "3" Olarak 
Uygulanmýþ Resim.

"Invert" Uygulanmýþ Resim.

   

"Equalize" Uygulanmýþ Resim. "Threshold" Uygulanmýþ Resim. "Frame#1" Uygulanmýþ Resim.

 

« Geri  
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Photoshop Plug-ins
Buradaki Linkler, En Çok Kullanýlan Photoshop Plug-ins lerinin Web Adresleridir. Bunlarý Ziyaret 
Edip, Ýnceleyerek Beðendiklerinizi Ýndirip Uygulayabilirsiniz. 
Bedava Olanlarý da Çok Güzel ve Kullanýþlýdýr.

ADOBE

BÜTÜN PLUG-IN LERÝN GENÝÞ TANITIMI

ALIEN SKIN - Eye Candy, Xenofex

KAI'S POWER TOOLS

ANDROMEDA- ShadowFilter, Velosilaptor, Measurament v.s

EXTENSÝS-Intellihance Pro, Mask Pro, Photo Frame v.s    Photo Bevel Solo-Free

FLAMING PEAR- S.Blade Pro, LunarCell v.s

PANOPTICUM- Lens Pro, Fire, Digitalizer v.s

XAOS TOOLS-Segmation,  Paint Alchemy, TypeCaster, Terrazzo v.s

Krusty's FX - Free

ULEAD SYSTEMS -Web Plugins

UNIVERSE PLUGINS

HVS-Color Gif, Jpeg, Toolkit Pro

GENESÝS FX

AV BROS. Page Curl, Puzzle, Colorist

AUTO F/X

SPG

ULTIMATE PHOTOSHOP

ANDREW'S Filter Collections- Free

AFH BEVEL - Free

FREE PLUG-INS

PLUGIN MANAGER  
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