
LINUX iflletim sistemiyle birlikte kullan›labilecek pek çok editör vard›r.
Bunlar KDE, GNOME gibi masa üstü yöneticileri alt›nda kullan›labilecek
grafik arabirimli editörler ve grafik olmayan ekranlarda kullan›labilecek
konsol editörleridir.

KDE ile beraber yüklenen dosya editörlerini 
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• vi: Visual Editor

• vi Bir Kelime ‹fllemci De¤ildir!

• Be¤enseniz de Be¤enmeseniz de, 

vi Ö¤renmelisiniz!

• Dosya Açmak / Yaratmak

• vi Editörünün “Durum”lar›

• gvim

KDE Menüsü More Applications Editors alt›nda bulabilirsiniz. 



Bunlar› deneyip zevkinize uygun birini seçebilirsiniz. Bu menüdeki grafik
kullan›c› arabirimli (GUI) editörlerin kullan›m› son derece kolayd›r.

Konsol editörlerine gelince durum biraz de¤iflir. Bunlar grafik ekranlar daha
bilgisayar dünyas›nda ortaya ç›kmadan yaz›lm›fl editörler olup her türlü bil-
gisayar terminalinde çal›flacak flekilde gelifltirilmifltir. fiimdi diyeceksiniz ki
“grafik ekran› olmayan bilgisayar m› kald› ki?” Kald› tabii.. Kalmaya da de-
vam edecek gibi görünüyor. Niye bilgisayar denince yaln›zca PC akl›n›za ge-
liyor? Hiç ekran› olmayan bilgisayarlar bile var. Bu nedenle konsol editörle-
ri hala profesyonel bilgisayarc›lar›n; daha do¤rusu UNIX’cilerin eli aya¤›d›r.

Konsol editörleri aras›nda en çok sevilenler pico, emacs ve vi editörleridir.
Bunlar aras›nda tüm UNIX uyarlamalar›nda standart olan› vi editörüdür.
Bu nedenle UNIX dünyas›na ad›m›n› atan herkesin vi ö¤renmesi oldukça
önemlidir.

184

Kim Korkar LINUX’tan?



vi: Visual Editor

vi Bir Kelime ‹fllemci De¤ildir!

vi bir editördür! Yaln›zca basit metin dosyalar› üzerinde kullan›ld›¤›nda ifle
yarar. Font, kal›n yaz›, italik yaz› gibi kavramlar vi’da yoktur. Yani mektup-
lar›n›z›, hele tekliflerinizi ve raporlar›n›z› vi ile yazmaya çal›flmak anlams›z
olacakt›r. Bu gibi ifller için OpenOffice, KOffice gibi yaz›l›mlar daha uygun-
dur.

E¤er kelime ifllemci gereksiniminiz bilimsel makalelere yönelik ve özellikle
matematiksel sembollerle doluysa o zaman TeX, LaTeX, Lyx üçlüsünü ö¤-
renmenizi öneririz. Düzleme çizilebilecek ve yaz›labilecek her türlü döku-
man› uluslararas› standartlarda gelifltirebilirsiniz. 

Be¤enseniz de Be¤enmeseniz de, 

vi Ö¤renmelisiniz!

vi UNIX dünyas›n›n standart editörüdür. UNIX veya herhangi bir türeviy-
le çal›flan her bilgisayarda bulunur. 

vi ile ilk karfl›laflan kullan›c›lar genellikle “bu ne ya..” diye tepki gösteriyor-
lar. Bunlar aras›nda sab›rl› olanlar bir süre sonra vi kullanmayanlara hayret-
le bakmaya bafll›yorlar. Çok güçlü bir editör olmas›na ra¤men bu kitapta vi
hakk›ndaki herfleyi anlatmayaca¤›z. Zaten pek anlatamay›z da.. vi için ayr›-
ca bir kitap yazmak gerekir. Önce temel editör ifllemlerinden bafllayal›m is-
terseniz...
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Dosya Açmak / Yaratmak

Bir dosyay› düzenlemek üzere açmak için 

vi dosya-adı 

komutunu verebilirsiniz. Örne¤in “vi /etc/bashrc” komutunu verdi¤i-
nizde karfl›n›za 

gibi bir ekran gelecektir. 

Ekran›n sol alt taraf›nda düzenlenen (edit edilen) dosyan›n ad›, yaln›zca
okuma için ([readonly]) aç›ld›¤›, sat›r say›s› ve kaç byte uzunlu¤unda oldu-
¤u belirecektir. Bu örnekte /etc/bashrc dosyas›n›n yaln›zca okuma için
aç›lmas›n›n nedeni “root” kullan›c› d›fl›ndakilerin bu dosya üzerinde yazma
yetkisi olmamas›ndand›r.
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E¤er vi komutuna parametre olarak verdi¤iniz dosya diskte yoksa, yeni ve
bofl bir dosya yarat›larak karfl›n›za 

ekran› gelecektir. Bu ekrandaki ~ iflaretleri, bofl sat›rlar ile olmayan sat›rlar
kar›flmas›n diye görüntülenir. 

vi Editörünün “Durum”lar›

vi editörü herhangi bir anda iki durumdan birindedir: 

1. Ekleme durumu
2. Komut durumu

“Ekleme Durumu”nda, klavyeden bast›¤›n›z herfley imlecin bulundu¤u
noktadan bafllayarak dosyaya eklenecektir.

“Komut Durumu”nda klavyeden bast›¤›n›z herfley bir vi komutu olarak de-
¤erlendirilecektir. 

vi editörünü ekleme durumuna sokmak için “i” tufluna (küçük i: insert) bir
kez basman›z yeterlidir.

Ekleme durumundan komut durumuna geçmek için ise Esc tufluna bir kez
basman›z gerekmektedir. Esc tufluna birden fazla kez basman›z bir fley de-
¤ifltirmeyecektir. Yani komut durumundayken Esc tufluna basarsan›z gene
komut durumunda kal›rs›n›z. 
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vi ekleme durumundayken (insert mode) ekran›n sol alt taraf›nda 
“-- INSERT --” iflaretini görürsünüz.

Sa¤ tarafta ise dosyan›n kaç›nc› sat›r›nda ve o sat›r›n hangi yatay pozisyo-
nunda oldu¤unuzu izleyebilirsiniz.

Ekleme Durumu

Dosyan›z ekleme durumundayken (bu duruma geçmek için bir kez “i” tu-
fluna basmal›s›n›z) birkaç sat›r veri giriniz. Sat›rlar›n sonuna geldi¤inizde
Enter tufluyla sat›r bafl› yapabilirsiniz.

Komut Durumu

Dosyay› kaydetmek için yani editöre “kaydet” (write) komutunu verebilmek
için ekleme durumundan (hat›rlarsan›z en baflta bir küçük i harfi ile bu du-
ruma geçmifltiniz) ç›k›p komut durumuna geçmeniz gerekecektir. Ekleme
durumundan ç›kmak için bir kez Esc tufluna basman›z yeterlidir. (Fazla Esc
basman›n bir zarar› olmaz. Sisteminiz her fazla bas›fl için bir kez düdük ça-
lacakt›r; o kadar.)

Ekranda komut durumunda bulundu¤unuza iliflkin bir iflaret aramay›n.
Yoktur! Ekleme durumunda olmaman›z komut durumunda oldu¤unuzu
gösterir. Ancak, hangi durumda bulundu¤unuzdan emin olmak istiyorsan›z,
bir kez Esc tufluna bas›p komut durumunda olmay› garantileyebilirsiniz. 
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Tekrar deneme çal›flman›za dönersek; son bast›¤›n›z Esc tuflundan ötürü ko-
mut durumunda bulundu¤unuzu biliyorsunuz. Diske yazma komutu ver-
mek amac›yla “:” (iki nokta üst üste) tufluna bast›¤›n›zda, imleç ekran›n en
alt sol köflesine inecek, bast›¤›n›z “:” karakterini burada gösterecek ve ko-
mut bekleyecektir. Komut olarak w harfini girip [w (write) komutu] Enter
tufluna bas›n›z.

Dosyay› kaydetme iflleminin baflar›l› oldu¤unu flu mesajdan anlayabilirsiniz:

“yeni_dosya” [New] 13L, 511C written

vi editörüyle ifliniz bitti¤inde komut durumundayken “:” tufluna bas›p q
komutunu verebilirsiniz. Dosyada henüz kaydedilmemifl de¤ifliklikler varsa
vi sizi uyaracakt›r. Yapt›¤›n›z de¤iflikliklerden vazgeçtiyseniz, dosyay› kay-
detmeden ç›kmak için q! komutunu vermelisiniz.

q (quit) komutundan ötürü, vi’dan tamamen ç›km›fl ve LINUX kabu¤unu-
za dönmüfl olmal›s›n›z. fiimdi dosya isimlerini listeleme komutuyla bu yeni
yaratt›¤›n›z dosyan›n ad›n› görebilmelisiniz. (‹pucu: ls komutu.)

Dosya Açarken Karfl›laflabilece¤iniz Sorunlar

Diskte bulundu¤unu bildi¤iniz bir dosya ad› vermifl olman›za ra¤men, ekra-
n›n en alt›nda [New File] mesaj›n› görebilirsiniz. Bu durumda büyük olas›-
l›kla ya dosyan›n ad›n› yanl›fl yazm›fls›n›zd›r ya da o dosya belirtti¤iniz dizin-
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de de¤ildir. E¤er dizin belirtmediyseniz o dosya çal›flma dizininizde de ol-
mayabilir. Bir baflka olas›l›k da, dosya ad›n› yazarken büyük harf-küçük harf
konusuna dikkat etmemifl olabilirsiniz; hat›rlarsan›z LINUX iflletim siste-
minde deneme ile Deneme farkl› dosya adlar›d›r!

Afla¤›daki mesajlardan birini görürseniz:

[Read Only] veya
File is Read only veya
Permission denied 

söz konusu dosyaya ya da bulundu¤u dizine yazma yetkiniz yok demektir.
Normal olarak yapabilece¤iniz bir fley olmad›¤›ndan vi seans›n› bir an önce
durdurup, dosyan›n sahibi ile görüflmeniz ya da uygun bir kullan›c› kimli¤i-
ne bürünmeniz gerekmektedir.

File System full mesaj›n› görürseniz, çal›flt›¤›n›z disk ya da kotan›z dol-
mufl demektir; gereksiz dosyalar› silerek yer açman›z gerekmektedir. 

Kullan›c›lar kotalar›n› doldurduklar›nda bir mesajla uyar›l›r ve genellikle
kotalar›n› biraz aflmalar›na izin verilir; ancak birkaç gün içinde tekrar kota
limitlerinin alt›na inmezlerse, sistem daha fazla yeni dosya yaratmalar›na ve-
ya eski dosyalar›n› büyütmelerine izin vermeyecektir.

vi editörü, terminal penceresinin tamam›n› kullanan tam-ekran (full screen)
bir editördür. Bu nedenle temel ifllevler için en iyi hakim olunmas› gereken
komutlar, imleci ekranda dolaflt›rma komutlar›d›r. 

‹mleç Dolaflt›rma Komutlar›

Bu komutlar›n verilmesi s›ras›nda, editör komut konumunda bulunmal›d›r.
(Yani editör yeni bafllat›lm›fl olmal› veya ekleme konumundan ç›kmak için
Esc tufluna bas›lm›fl olmal›d›r. Hat›rlayacaks›n›z, fazla Esc basman›n bir za-
rar› yoktu; dolay›s›yla bulundu¤unuz konumla ilgili bir flüpheniz varsa, ko-
mut durumuna geçmek için hiç çekinmeden Esc tufluna bas›n›z.)
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UNIX iflletim sisteminde, kullan›c›lar›n disklerde kullanabilecekleri alanla-

r›n toplam büyüklü¤ünü s›n›rlama (kota koyma) olana¤› vard›r. Böyle bir s›-

n›rlaman›n olup olmayaca¤›na, olacaksa her kullan›c› için kotan›n kaç me-

gabyte olaca¤›na sistem yöneticisi karar verir.



Normal koflullarda imleci ekranda dolaflt›rmak için klavyedeki ok tufllar›n›
kullanabilirsiniz. Ama UNIX dünyas›nda ne zaman nas›l bir terminal veya
terminal emülasyon program› kullanaca¤›n›z belli olmaz; bu nedenle ok tufl-
lar› bulunmayan bir terminali kullan›rken gerekebilecek imleç dolaflt›rma
komutlar›ndan söz etmekte yarar var:

Tabii bu arada Return (veya Enter) tuflu ile BackSpace tuflunun da s›ras›yla
sat›rbafl› ve bir geri anlam›na geldi¤ini hat›rlatmakta fayda var.

Birçok vi komutu gibi, imleç hareket komutlar›n›n da bafl›na bir say› koya-
rak, bu say› kadar sa¤a, sola, afla¤› ve yukar› hareket sa¤lanabilir.

Birerli ad›mlar d›fl›nda hareket sa¤layan ve çok kullan›lan imleç dolaflt›rma
komutlar›ndan baz›lar›ysa:
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vi ‹mleç Yönlendirme Komutlar›

Oklar ...

h Sola bir karakter.

j Afla¤› bir sat›r.

k Yukar› bir sat›r.

l Sa¤a bir karakter. (Küçük L harfi)

Tufl ‹mleç Hareket Yönü

3h 3 karakter sola.

2k 2 sat›r yukar›, gibi.

0 (S›f›r) ‹mlecin bulundu¤u sat›r›n bafl›na.

$ ‹mlecin bulundu¤u sat›r›n sonuna.

w Bir sonraki sözcü¤ün bafl›na.

b Sözcü¤ün bafl›na. (Ya da bir önceki sözcü¤ün bafl›na)



Ekleme Komutlar›

Editör kullan›rken en çok yap›lan ifllerden biri, eski bir metnin bafl›na, so-
nuna ve araya sat›r/kelime/harf eklemektir. vi editöründe ekleme konumu-
na geçmenin yöntemlerinden birini (i komutu) daha önce belirtmifltik. Yi-
ne de tekrarlamak istiyoruz:

Di¤er ekleme komutlar›:

Yaz› Silmek

Daha önce yaz›lm›fl metin parçalar›n› silmek için kullan›lan komutlar› afla¤›-
daki tabloda örnekleriyle özetlenmifl olarak bulacaks›n›z:
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‹mlecin, üzerinde bulundu¤u karakterin hemen solundan bafllaya-
rak, Esc tufluna bas›ncaya kadar bas›lan her karakteri metne ekler.
Varsa, eski metin sa¤a do¤ru itelenir.

i

‹mlecin, üzerinde bulundu¤u karakterin hemen sa¤›ndan bafllaya-
rak, Esc tufluna bas›ncaya kadar, bas›lan her karakteri metne ekler.
Varsa, eski metin sa¤a do¤ru itelenir.

‹mlecin, üzerinde bulundu¤u sat›r›n sonundan bafllayarak, Esc tu-
fluna bas›ncaya kadar, bas›lan her karakteri metne ekler. 

a

A

Bu komutlar›n büyük veya küçük harflerle verilmesi farkl› ve önemlidir.

Dikkatli olun.

Metin Silme Komutlar›

‹mlecin üzerinde bulundu¤u tek karakteri siler.

‹mlecin üzerinde bulundu¤u karakter dahil, sa¤a do¤ru 3 ka-
rakter siler.

‹mlecin bulundu¤u yerden kelime sonuna kadar siler. E¤er
imleç sözcü¤ün bafl›ndaysa, sözcü¤ü siler.

x

3x

dw



Yanl›fll›kla Silerseniz...

E¤er hatan›z› hemen fark ederseniz, u komutuyla (undo) son silme ifllemini
geri döndürebilirsiniz. Undo asl›nda yaln›zca son silme ifllemini de¤il, son
de¤iflikli¤i geri döndürür. 

Undo komutunu U harfiyle (büyük U) verdi¤inizde en son de¤ifliklik yap›l-
m›fl olan sat›rdaki tüm de¤iflikliklerin hepsi birden geri al›n›r. 

Metin Bloklar›n›n Yerini De¤ifltirmek

vi editörüyle metin bloklar›n›n yerini de¤ifltirmek istedi¤inizde kullanaca¤›-
n›z yöntem kes-yap›flt›r yöntemidir. Yerini de¤ifltirece¤iniz metin blo¤unu
önce bulundu¤u yerden, uygun bir komutla (örne¤in tek sat›r için dd komu-
tu gibi) silmeli (kesme ifllemi), daha sonra p komutuyla (put) yeni yerine ya-
p›flt›rmal›s›n›z. E¤er yapmak istedi¤iniz ifllem bir metin blo¤unu silmekse,
kesme iflleminden sonra baflka bir yere yap›flt›rmaman›z yeterlidir. Bu ifllem-
leri bir örnekle anlatmak daha kolay olacak:

Afla¤›daki örnek metindeki, “- Rüyalarınız” sözcü¤üyle bafllayan üçüncü
sat›r› en üst sat›ra tafl›mak istedi¤inizi varsayal›m. Önce imleci bu sat›r›n üze-
rine getirmelisiniz. (dd komutuna haz›rl›k.)
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‹mlecin bulundu¤u yerden bafllayarak 2 sözcük siler.

‹mlecin bulundu¤u sat›r› siler.

‹mlecin bulundu¤u sat›r dahil, afla¤› do¤ru iki sat›r siler.

‹mlecin bulundu¤u yerden sat›r sonuna kadar siler. 
(d$ komutuna eflde¤erdir)

Sat›r›n sonuna kadar siler. (D komutuna eflde¤erdir)

2dw

dd

2dd

D

d$



dd komutunu verdi¤inizde, bu sat›r ekrandan kaybolacak ve geçici bir bel-
le¤e al›nacakt›r.

Daha sonra imleci en üst sat›ra ç›kar›p ard›ndan keserek belle¤e ald›¤›n›z sa-
t›r› imlecin bulundu¤u sat›r›n üstüne P (büyük p) komutuyla yap›flt›rabilirsi-
niz. Küçük p ise bellekteki sat›r› imlecin bulundu¤u sat›r›n alt›na yap›flt›r›r.
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Dikkat ederseniz küçük bir bozukluk oldu. Yaz›n›n estetik bütünlü¤ünü
korumak için “Rüyalarınız...” sat›r›n› alt›ndaki bofl sat›rla birlikte tafl›-
mak gerekiyordu. 

dd komutuyla tek sat›r kesmek yerine 2dd komutuyla iki sat›r kesseydik ve
P ile bu iki sat›r› yap›flt›rsayd›k böyle olmayacakt›. Neyse çok önemli de¤il.
Oldu art›k. fiimdi en kolay› birinci sat›r›n alt›na bir bofl sat›r eklemek ve “0,
1, ...” sat›r›ndan sonraki çift bofl sat›rdan birini silmek.

Bunu yapmak için imleç birinci sat›r›n üstündeyken “o” (küçük o) (open li-
ne) komutunu deneyin. ‹mlecin alt›na yeni bir bofl sat›r eklenecektir. Tekrar
“Esc” tufluyla “ekleme” durumundan ç›k›n. Sonra imleci birini silmek iste-
di¤iniz çift bofl sat›rdan birinin üzerine götürüp dd ile bir sat›r kesin ama
hiçbir yere yap›flt›rmay›n. Oldu iflte!
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‹sterseniz flimdi de vi komutlar›n›n birarada kullan›lmas›yla elde edilebile-
cek ilginç bir etkiyi gösterelim: 

Metnin herhangi bir yerinde, x ve p komutlar›n› peflpefle veya birarada kul-
lan›rsan›z (xp) imlecin alt›ndaki karakterle sa¤›ndaki karakterin yerini de¤ifl-
tirmifl olursunuz. Lütfen deneyiniz!

Metin Bloklar›n› Kopyalamak

vi editörü ile metin bloklar›n› kopyalamak istedi¤inizde kullanaca¤›n›z yön-
tem kopyala-yap›flt›r yöntemidir. Kopyalayaca¤›n›z metin blo¤unu önce bu-
lundu¤u yerde, y (yank) komutuyla (tüm sat›r için yy komutu veya Y gibi)
geçici belle¤e aktarmal› ve daha sonra kopyalanaca¤› yere p komutu (put) ile
yap›flt›rmal›s›n›z. 

Bu ifllemleri de bir örnekle anlatmak daha kolay olacak galiba... Yukar›daki
örnek metindeki, “Rüyalarınız...” sözcü¤üyle ile bafllayan ilk sat›r›, “bi-
raz dikkatli...” sözcükleriyle ile bafllayan sat›r›n alt›na kopyalamak iste-
di¤inizi varsayal›m:

Önce imleci ilk sat›r›n üzerine getirin. Sonra yy komutuyla bu sat›r› geçici
bellek sahas›na al›n. Ekranda bir de¤ifliklik olmayacakt›r.

Daha sonra imleci “biraz dikkatli...” sat›r›na indirerek, p (küçük p) ko-
mutu ile yeni yerine yap›flt›r›n.
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Son Komutu Tekrarlamak

Bir nedenle, son de¤ifliklik komutunuzu baflka yerlerde de tekrarlaman›z ge-
rekirse, “.” (nokta) komutu ile bunu yapabilirsiniz.

Metin Eklemenin / De¤ifltirmenin Birkaç De¤iflik Yolu

Komut durumundayken bas›lacak tufllarla baz› önemli metin de¤ifltirme ifl-
levleri yerine getirilebilir. Bunlar aras›nda s›kça kullan›lanlar› afla¤›daki tab-
loda bulabilirsiniz.

Komutlar›n hangi ‹ngilizce sözcüklerin k›saltmalar› oldu¤unu da ‹ngilizce
bilen okurlar›n hat›rlamalar›n› kolaylaflt›rmak için tabloya ekledik.
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Kopyalama ve yer de¤ifltirmede kullan›lan p (küçük p) yap›flt›rmay› imlecin

bulundu¤u sat›r›n alt›na, P (büyük p) ise üstüne yapar.

Baz› Önemli Metin De¤ifltirme Komutlar›

I Insert (Büyük I) ‹mlecin bulundu¤u sat›r›n 
BAfiINA eklemeye baflla. (Esc’e kadar)

o Open Line (Küçük o) ‹mlecin bulundu¤u sat›r›n 
ALTINA bir bofl sat›r aç ve oraya 
eklemeye baflla.

O Open above (Büyük O) ‹mlecin bulundu¤u sat›r›n 
ÜSTÜNE  bir bofl sat›r aç ve eklemeye baflla.

s Substitute Char ‹mlecin bulundu¤u yerdeki karakteri
sil ve yerine yeni metni eklemeye baflla. 
(Esc’e bas›ncaya kadar)

S Substitute Line ‹mlecin bulundu¤u sat›r› sil ve yerine 
yeni metni eklemeye baflla.

Komut ‹ngilizcesi Aç›klama



Metnin ‹çinde Dolaflmak

fiu ana kadar hep birkaç sat›rdan oluflan dosyalarda çal›flt›k. Hayat her za-
man bu kadar kolay de¤ildir. Özellikle elektronik posta için metin yazarken
ya da program gelifltirirken, s›k s›k metin içinde sayfa sayfa (bir baflka deyifl-
le ekran ekran) ileri-geri gitmek gerekir. Bu ifllemler için kullan›lan komut-
lar› burada k›saca bir tablo halinde s›ralayaca¤›z. Birer kere denemenizi öne-
ririz. Üzerinde çal›flmak için uzun bir dosya haz›rlamak yerine, sisteminizin
/etc dizinindeki termcap dosyas›n› kendi dizininize kopyalay›p bu dosya
üzerinde çal›flabilirsiniz. (“cp /etc/termcap ~” sonra “vi termcap”)
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r Replace Char ‹mlecin bulundu¤u karakteri bir sonra 
bas›lacak karakterle de¤ifltir.

R Replace Text ‹mlecin bulundu¤u noktadan itibaren, 
yeni metni eski metnin üzerine yerlefltir. 
(Esc’e bas›ncaya kadar)

J Join (Büyük j) ‹mlecin bulundu¤u sat›rla 
arkas›ndaki sat›r› birlefltir.

cw Change Word ‹mlecin bulundu¤u sözcü¤ü, yeni girilecek 
sözcükle de¤ifltir.

Birçok vi komutu, bafl›na bir çarpan yerlefltirerek birden fazla kez tekrar-

lanabilir. (Ayn› cebirdeki gibi...) 

Örne¤in, sat›r silmek için kullan›lan dd komutu, 5dd fleklinde verildi¤inde

“5 sat›r sil” anlam›na gelir. Komutlar›n bu özelli¤ini daha önceki örnekler-

de fark etmifl olmal›yd›n›z. 
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Metin ‹çinde Dolaflma Komutlar›

Ctrl-F Forward Bir ekran ileri.

Ctrl-B Backward Bir ekran geri.

Ctrl-D Down Yar›m ekran ileri.

Ctrl-U Up Yar›m ekran geri.

Ctrl-R Redraw Ekran› yeniden düzenle. (Çal›fl›rken sistemden
gelebilecek mesajlar ekran›n›zdaki görüntüyü 
bozarsa bu komut, vi ekran›n› ekran› silip 
yeniden oluflturarak düzenleyecektir.)

Ctrl-Y Ekran› bir sat›r afla¤› kayd›r, imleç yerinde 
kals›n.

Ctrl-E Ekran› bir sat›r yukar› kayd›r, imleç yerinde 
kals›n.

z RETURN (Küçük z) ‹mlecin bulundu¤u sat›r ekran›n 
en üstüne gelecek flekilde ekran› düzenle.

z. (Küçük z ve nokta) ‹mlecin bulundu¤u sat›r 
ekran›n ortas›na gelecek flekilde 
ekran› düzenle.

z- (Küçük z ve eksi ) ‹mlecin bulundu¤u sat›r 
ekran›n en alt›na gelecek flekilde 
ekran› düzenle.

H Home Ekran›n en üst sat›r›na git.

M Mid Screen Ekran›n orta sat›r›na git.

L Lower Screen Ekran›n en alt sat›r›na git.

RETURN Bir sonraki sat›r›n ilk karakterine git.

Komut ‹ngilizcesi Aç›klama



Yukar›da aç›klanan komutlar›n baz› özel kullan›mlar› vard›r. Bunlar ender
kullan›lan özellikler olup, burada sadece bir fikir vermek amac›yla birkaç ör-
nek verece¤iz:

200z RETURN 200. sat›r› ekran›n en üstüne getir.
4H Ekran›n en üst sat›r›n›n 4 alt›ndaki sat›ra git.
5L Ekran›n en alt sat›r›n›n 5 üstündeki sat›ra git.

Metnin ‹çinde Arayarak Dolaflmak

Diyelim ki, program yaz›yorsunuz ve de¤ifliklik yapmak istedi¤iniz sat›r›n
yeri hakk›nda bir fikriniz yok. Tek hat›rlad›¤›n›z, de¤ifltirmek istedi¤iniz sa-
t›rda ‘kayit_sayısı++’ diye bir karakter dizisi var. Bu diziyi içeren bir sa-
t›r bulmak için komut durumunda,

/kayit RETURN

yazman›z yeterli olacakt›r. ‹mleç, içinde bu dizi geçen ilk sat›rda duracakt›r.
Arama, imlecin bulundu¤u yerden ileriye do¤ru yap›l›r. E¤er geriye do¤ru
arama yapmak isterseniz “/” yerine “?” karakterini kullanman›z gerekir.

Diyelim ki, program›n ilk rastlad›¤› kayit sözcü¤ü, sizin ilgilendi¤iniz de¤il
ve aramaya devam etmek istiyorsunuz. Bu durumda n (next) tufluna basma-
n›z yeterlidir. Tüm arama komutunu yeniden yazman›z gerekmez. E¤er ara-
man›n yönünü de¤ifltirmek isterseniz n yerine N komutunu veriniz. E¤er ara-
man›n halen hangi yönde oldu¤unu hat›rlam›yor, fakat aramay› ileriye do¤-
ru yöneltmek istiyorsan›z / tufluna, tam tersi içinse ? tufluna basabilirsiniz.

Bulup De¤ifltirmek

Diyelim ki, bulundu¤unuz sat›rda “Linux” diye bir sözcük var ve bu sözcü-
¤ü “LINUX” olarak de¤ifltirmek istiyorsunuz. Bu ifli yapmak için imleci “i”
harfinin üzerine götürerek 4rINUX komutunu vermeniz yeterli olacakt›r. Bu
yöntemde bulma görevini siz; de¤ifltirme görevini ise vi üstlenmifl oluyor.
Her iki ifli de vi’›n yapmas›n› istiyorsan›z, de¤iflikli¤in yap›lmas›n› istedi¤i-
niz sat›r›n üzerine gelip,

:s/Linux/LINUX veya
:s/inux/INUX

komutlar›n› verebilirsiniz. Bu komutlar yaln›zca ilk rastlad›klar› “Linux” ka-
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rakter dizisini “LINUX” dizisiyle ve “inux” dizisini “INUX” dizisiyle de¤iflti-
recektir.

Bir sat›rdaki tüm “Linux” karakter dizilerini “LINUX” olarak de¤ifltirmek
için,

:s/Linux/LINUX/g

komutunu kullanmal›s›n›z.

fiimdi, s komutuna birkaç ileri düzey örnek vererek bu komutun baflka ye-
teneklerini de göstermek istiyoruz:
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‹leri Düzey “s” Komutu Örnekleri

Dosyan›n 1. ve 100. sat›rlar› aras›nda
rastlanan tüm “Unix” dizilerini “UNIX”
olarak de¤ifltir. 

Dosyan›n 1. ve sonuncu sat›rlar› aras›nda
rastlanan tüm “Ugur”lar› “Ugur Ayfer”
olarak de¤ifltir.

% iflareti tüm dosya anlam›ndad›r.

Dosyadaki tüm “teh”leri “the” olarak
de¤ifltirir; ancak her bir de¤ifliklik için
kullan›c› onay› ister. (c: confirmation)

Tüm dosyada “Ayfer” dizisini arar
(g/Ayfer/); “Ayfer” buldu¤u her sat›r-
daki tüm “Ugur” dizilerini “U.” ile de¤ifl-
tirir.

Dosyadaki tüm “Perl” dizilerini “PERL”
ile de¤ifltirir. (\U büyük harfe dönüfltürür;
& ise, aranan diziyi bafltan yazmamak için
kullan›lan bir k›saltmad›r.)

Komut Aç›klama

:1,100s/Unix/UNIX/g

:1,$s/Ugur/Ugur Ayfer/g

:%s/Ugur/Ugur Ayfer/g

:%s/teh/the/gc

:g/Ayfer/s/Ugur/U./g

:%s/Perl/\U&/g



Metnin ‹çinde Sat›r Numaralar›n› Kullanarak Dolaflmak

vi editörü, normalde ekranda sat›r numaralar›n› göstermez. E¤er metnin için-
de sat›r numaralar›n› kullanarak dolaflman›z gerekiyorsa (40. sat›ra git, sonra
75. sat›ra git, vs.), ekranda sat›r numaralar›n› görmek çok yararl› olacakt›r.

Sat›r numaralar›n› ekranda görebilmek için:

:set number

S›ra numaras›n› bildi¤iniz bir sat›ra gitmek için kullanaca¤›n›z komut:

nnG (nn numaral› sat›ra git, örne¤in 55G, 134G) olacakt›r.

202

Kim Korkar LINUX’tan?

Tüm bofl sat›rlar› bulur ve siler. (^ ifla-
reti sat›r bafl› anlam›na; $ ise sat›r sonu
anlam›na gelir. Bu örnekte içinde hiç-
bir karakter olmayan (bafl› ve sonu yan-
yana olan) sat›rlar silinecektir; boflluk
karakterleri içeren sat›rlar bu kal›ba
uymayaca¤›ndan silinmeyecektir. E¤er
içinde boflluk karakterleri olan sat›rlar›
da silmek istiyorsan›z, :g/^ *$/d ko-
mutunu kullanmal›s›n›z. (^ iflaretinden
sonraki bofllu¤a dikkat!)

Ç›lg›n bir örnek!

Bir dosyadaki sat›rlar›n s›ras›n› ters çe-
virir... (Son sat›r› birinci sat›r, sondan
ikinci sat›r› ikinci sat›r,...). Nas›l m›?
Bafllang›c› olan her sat›r› (^) (zaten her
sat›r›n bir bafllang›c› vard›r) s›f›r›nc› sa-
t›ra tafl›r. (mo, move anlam›ndad›r) Bu
k›sac›k komutun bu ifli yapaca¤›na
inanm›yorsan›z bir deneyin. 

:g/^$/d

:g/^/mo0



“:55” ve “:134” komutlar› da imleci s›ras›yla 55. ve 134. sat›rlar›n bafl›na
götürecektir.

Tufl K›saltmalar›

Metninizi yazarken baz› kelime ya da kal›plar› çok s›k tekrarlaman›z gereke-
bilir. Örne¤in, metninizin birçok yerinde “Aircraft Owners and Pilots Asso-
ciation” adl› organizasyonun ad›n› yazman›z gerekecekse,

:ab aopa Aircraft Owners and Pilots Association

komutuyla bir k›saltma (abbreviation) tan›m› yapabilirsiniz. Art›k, klavye-
den her “aopa” yazd›¤›n›zda, sanki aç›k aç›k “Aircraft Owners and Pilots
Association” yazm›fls›n›z gibi kabul edilecektir. Bu k›saltman›n iptal edilme-
sini istedi¤iniz zaman;

:unab aopa (unabbreviate)

komutu yetecektir. (vi’dan ç›kt›¤›n›zda k›saltmalar›n›z yok olur.)
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ab komutu ile yap›lan tufl tan›mlamalar›, sadece “insert” modunda, yani

araya metin girme konumunda anlaml›d›r. (Tan›mlam›fl oldu¤unuz bir k›-

saltmay› kullanmadan önce i, a, A, o veya O komutlar›ndan birini vermifl

olman›z gerekir).



E¤er s›k kulland›¤›n›z vi komutlar›na iliflkin bir k›saltma tan›mlamak isti-
yorsan›z, bu tan›mlaman›z› map komutuyla yapman›z gerekir. Örne¤in,

map ^Y dd

tan›mlamas›, Ctrl-Y tuflunun, bulundu¤unuz sat›r›n silinmesini sa¤layan dd
komutu ile efl anlaml› olarak kullan›lmas›n› sa¤lar.

E¤er map komutu ile F2 fonksiyon tufluna “tüm bofl sat›rlar› silme” komu-
tunu tan›mlamak isterseniz,

map #2 :g/^$/d

komutunu kullanabilirsiniz. map ile yap›lm›fl tan›mlamalar› iptal etmek için
unmap komutunu kullanmal›s›n›z. (unmap #2 gibi)

Bu tip k›saltmalar›n›z›n kal›c› olmas›n› istiyorsan›z .vimrc dosyas› ile ilgili
bölümü okuyunuz.

vi Bafllat›rken Verebilece¤iniz Komutlar

Çok önemli olmamakla birlikte, editörü bafllat›rken komut sat›r›ndan vere-
bilece¤iniz birkaç vi komutu vard›r.

vi +230 mektup1.mail mektup1.mail dosyas›n› aç ve imleci 

230. sat›ra götür.

vi + telefonlar telefonlar dosyas›n› aç ve imleci son 

sat›ra götür.
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Dosya ‹fllemleriyle ‹lgili Komutlar

vi editörü ile yaratt›¤›n›z veya üzerinde çal›flarak de¤ifliklikler yapt›¤›n›z
dosyalar› diske kaydetmek ve buna benzer ifllemler için kullan›lan komutlar
afla¤›da s›ralanm›flt›r. 

Bu komutlar› kullanmadan önce komut durumuna geçmifl olman›z gerek-
mektedir: Komut durumuna geçmek için en az bir kez Esc tufluna basman›z
gerekti¤ini hat›rl›yorsunuz, de¤il mi?
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Dosya ‹fllemleriyle ‹lgili Komutlar

Dosyay› son haliyle diske kaydet ve vi’dan ç›k.
(:wq komut dizisine eflde¤erdir.)

Dosyada de¤ifliklik yap›lmayacak, vi’dan ç›k. (quit)

Yap›lan de¤iflikliklerden vazgeçildi, dosyay› 
de¤ifltirmeden vi’dan ç›k. (quit)

Dosyay› diske kaydet. (vi’da kal) (write)

Dosyay› diske kaydet ve vi’dan ç›k. (write-quit)

vi’dan ç›k, de¤iflmiflse dosyay› diske kaydet. (exit)

Üzerinde çal›fl›lmakta olan dosyay›, “dosya2”
ad›yla diske kaydet. (write)

Üzerinde çal›fl›lmakta olan dosyan›n ilk 100 
sat›r›n› “bolum1” isimli bir dosyaya kaydet.

“dosya3” adl› dosyay› oku ve imlecin 
bulundu¤u noktadan bafllayarak araya ekle. (read)

Komut Aç›klama

ZZ

:q

:q!

:w

:wq

:x

:w dosya2

:1,100w bolum1

:r dosya3



vi ‹çinden UNIX Komutu Vermek

Bazen, vi program›yla bir dosya üzerinde çal›fl›rken, geçici olarak kabu¤u-
nuza dönüp, baflka bir UNIX komutu çal›flt›rman›z gerekebilir. Diyelim ki,
üzerinde çal›flmakta oldu¤unuz dosyan›n içine, bir baflka dosyay› kopyala-
man›z gerekti, ama bu dosyan›n tam ad›n› hat›rlayamad›n›z. ls komutunu
bir kullanabilseniz, bu dosyan›n ad›n› hemen hat›rlayacaks›n›z. Böyle du-
rumlar için, vi, size kabuk program›n›za bir ç›k›fl olana¤› vermektedir. Bu
olanaktan yaralanabilmek için Esc tuflu ile komut durumuna geçip,

!ls

komutunu veriniz. 

UNIX’in zerafetine bir örnek: Diyelim ki, bir program için kullan›m k›lavu-
zu yaz›yorsunuz ve k›lavuzunuzun bir bölümüne, söz konusu program›n bir
ç›kt›s›n› eklemek istiyorsunuz. 

Kullanabilece¤iniz komut,

:r !prog

Bu komutu verdi¤inizde, prog isimli program çal›flt›r›lacak ve ç›kt›s› vi ile
düzenlenmekte oldu¤unuz dosyada, imlecin bulundu¤u noktaya yerlefltirile-
cektir. (Sanki diskten bir dosya okumuflsunuz gibi...)

Birden Fazla Dosyay› Peflpefle ‹fllemek

vi program›n› bafllat›rken, dosya ad› olarak birden fazla parametre verebi-
lirsiniz. Örne¤in,

vi dosya1 dosya2 veya
vi dosya*

Bu durumda, vi önce dosya1 isimli dosyay› düzenlenmek üzere ekrana ge-
tirecektir. Bu dosyayla ifliniz bitip de,

w komutuyla birinci dosyay› (dosya1) kaydettikten sonra (write)
n komutuyla ikinci dosyaya (dosya2) geçebilirsiniz. (next)
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.vimrc Dosyas›

.vimrc dosyas›, vi program›yla ilgili özel tercihlerinizi belirtti¤iniz dosya-
d›r. E¤er kiflisel dizininizde .vimrc isimli bir dosya (dosya ad›n›n bafl›ndaki
noktaya dikkat ediniz) varsa, vi program›n› her bafllatt›¤›n›zda, bu dosyan›n
içindeki vi komutlar› otomatik olarak çal›flt›r›lacak ve böylece tercihleriniz
ayarlanm›fl olacakt›r. .vimrc dosyas› basit bir text dosyas› olup, vi dahil her
türlü editörle yarat›labilir. Bu dosyada yer alabilecek baz› vi komutlar›na
örnekler vermek istiyoruz.

map ^Y dd Ctrl-Y “sat›r sil” anlam›nda.

map #2 :g/^$/d F2 tuflu, “bofl sat›rlar› sil” anlam›nda.

ab cua Can Ugur Ayfer “cua” bir k›saltma olarak kullan›lm›fl.

Daha Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin...

vi program› hakk›nda daha yaz›labilecek çok fley var. E¤er ilginizi çekiyor-
sa, O’Reilly Media’n›n Learning the vi Editör (yazar› Linda Lamb; ISBN 0-
937175-67-6) isimli kitab›n› hararetle tavsiye ederiz.
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vi Komutlar› Özeti

Sat›r sonuna eklemeye baflla

‹mlecin sa¤›na eklemeye baflla

Sat›r bafl›na eklemeye baflla

‹mlecin soluna eklemeye baflla

Bu sat›r›n üstüne sat›r ekle

Bu sat›r›n alt›na sat›r ekle

Bir önceki kelimenin bafl›na git

Bir sonraki kelimenin bafl›na git

Bir sonraki kelimenin sonuna git

Sat›r sonuna git

Ekran›n bafl›na git

Sayfa ileri (Ctrl-F)

Sat›r›n tamam›n› de¤ifltir

Dosyada “dizi”yi bul 
(ileriye do¤ru)

Dosyada “dizi”yi bul  
(geriye do¤ru)

Sat›rlar› numarala

Blok tafl›mak için: 

• Blok bafl›na gidiniz.
• Örne¤in 8dd ile sekiz 

sat›r siliniz
• Tafl›yaca¤›n›z yere gidip, 
p komutunu veriniz.

‹mlecin bulundu¤u 
karakteri sil

‹mlecin oldu¤u 
sat›r› sil

‹mlecin oldu¤u 
yerden 3 karakter sil

‹mleçten sonras›n› sil

Son de¤iflikli¤i iptal et
(Undo)

Sat›r için Undo

Tek karakter de¤ifltir

Kelime de¤ifltir

Sat›r›n tamam›n› de¤ifltir

Sat›r bafl›na git

Ekran›n sonuna git

Sayfa geri (Ctrl-B)

Dosyay› kaydet 
(w yeni-isim de olabilir)

Ç›k (Quit)

Kaydet ve ç›k

De¤iflikliklerden 
vazgeç ve ç›k

Blok kopyalamak için: 

• Blok bafl›na gidiniz.
• Örne¤in 8yy ile tampon

belle¤e sekiz sat›r al›n›z
• Kopyalayaca¤›n›z yere 

gidip, p komutunu  
veriniz.

Komut Aç›klama Komut Aç›klama

A

a

I

i

O

o

b

w

e

$

H

F̂

S

/dizi

?dizi

:nu

x

dd

d3

d$

u

U

r

cw

cc

^

L

B̂

:w

:q

zz

:q!

Bu sayfan›n fotokopisini çekinmeden çekebilirsiniz. Dava açmay›z...



gvim

E¤er vi’›n gücünden yararlanmak, ama grafik ortamda çal›fl›yor olman›n
avantajlar›n› da kaybetmemek istiyorsan›z, gvim isimli mükemmel bir editör
daha var. Bu editör vi’›n bütün özelliklerini korurken ayn› zamanda fare
kullan›m›n› da destekleyerek görsel birçok yenilik getiriyor. 

gvim, “Graphical vi Improved” (görsel ve gelifltirilmifl vi) sözcüklerinden el-
de edilmifl bir k›saltmad›r. Terminal ekran›n›zdan gvim yazarak çal›flt›rabi-
lece¤iniz gibi bu editörü KDE menüsünde Applications – Editors alt›nda da
bulabilirsiniz.

Bütün vi komutlar› gvim’de de aynen çal›fl›r. Ek olarak farenizi kullanarak
imlecin yerini de¤ifltirebilir ve metin üzerinde de¤ifliklikler yapabilirsiniz.
Kes-yap›flt›r türü hareketler bu sayede daha rahat olur.

Ekran›n›z›n sa¤ alt›ndaki  ikonuna t›klad›¤›n›zda önceden kopyalad›¤›-
n›z 10 metin parças›na ulaflabilirsiniz. (Tabii ki bu say›y› ve Klipper’›n daha
birçok özelli¤ini de¤ifltirebilirsiniz.)

gvim’in en hofl özelliklerinden biri, akl›n›za gelebilecek her türlü program-
lama diline uygun yaz›m kural› seçilebilme özelli¤idir. E¤er geleneksel dos-
ya isimleri kullan›yorsan›z gvim kullanarak açt›¤›n›z dosyalar zaten belirtilen
dosya uzant›s›na uygun dilin yaz›m kurallar›na göre düzenlemeler yapacak
flekilde aç›lacakt›r. 

Örne¤in ad› “.c” diye biten bir dosyay› açt›¤›n›zda  gvim dosyan›z› otoma-
tik olarak C dilinin yaz›m kurallar›na göre renklendirecektir. Böylece çeflitli
parantez, t›rnak gibi aç›ld›ysa kapat›lmas› gereken gramer unsurlar› kolay al-
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E¤er 3 tufllu bir fareniz varsa X kullan›rken pencereler içinde veya aras›n-

da metin kopyalamak çok kolayd›r. Fareyle seçti¤iniz her metin parças›

otomatik olarak kopyalan›r ve farenizin orta butonunu t›klad›¤›n›zda imle-

cin bulundu¤u yere yap›flt›r›l›r. Ayr›ca Ctrl-C, Ctrl-V gerekmez. E¤er KDE

kullan›yorsan›z Klipper program› da kes-yap›flt›r ifllemlerine bir sürü ek

özellik ekler. E¤er üç tufllu bir fareniz yoksa, genellikle iki tufla birden ba-

sarak ayn› sonuca ulaflabilirsiniz. Fare ayarlar›ndaki “emulate 3 buttons”

seçene¤i bunun içindir.



g›lanabilecek flekilde ekran›n›za gelecektir. gvim program›n›n “Syntax” me-
nüsünü kullanarak bu renklendirmenin hangi programlama diline göre ya-
p›laca¤›n› seçebilirsiniz.

vi’dan farkl› olarak gvim kullan›rken karfl›n›zda bir yard›m menüsü vard›r.
gvim ile ilgili herfleyi bu yard›m menüsünden ulaflaca¤›n›z dökümanlar›n
içinde bulabilirsiniz.
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