
VIM TEXT EDITORU 

 

Editörü kullanmak için terminal üzerinde vim dosya_ismi kombinasyonu ile kullanabiliriz. 

Dosyamızın içine yazmak,düzenlemek için önce I-i tuşuna basmalıyız. Bu editlemek yani düzenlemek 

anlamına gelmekte. 

 

 

VIM editörü içerisinden kaydederek çıkmak için ESC tuşuna bastıktan sonra : koyduktan sonra wq 

yazıp ENTER’a basarak çıkabiliriz. 

 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, wq yazmak için önce ESC tuşuna basmalıyız, eğer wq 

kombinasyonunu dosyanın içine yazarsak dosyayı kaydedemez ve içinden çıkamayız. 



 

Resimde görüldüğü gibi yazdıklarımız içine kaydolmuş durumda. 

Şimdi içindekileri sileceğim ama dosyayı kaydetmeden çıkacağım ardından içinin dolu veya boş 

olduğunu kontrol edeceğim. 

 

Dosyadan kaydetmeden çıkmak için ESC tuşuna bastıktan sonra : koyalım ardından q! Yazıp 

ENTER’a basalım . 

 

Yazının yarısını sildim ve kaydetmeden çıkıyorum bakalım sonuç ne olacak ?  

 

Görüldüğü gibi kaydetmeden çıktığımız için, yazının tamamı duruyor.  

 

VIM editörünün farklı özelliklerini incelemeye devam edelim, EDITOR içerisinde arama yapabiliriz, 

bu bizi büyük yükler altından kurtarabilir. Örneğin 1000 satırlık bir dosyamız var içerisinde görmek 

istediğimiz bir kelime var örneğin “docker”, ancak bunun hangi satırda veya nerede olduğunu 

bilmiyoruz ve tek tek dolaşmak çok vaktimizi alır. Yardımımıza EDITOR’ün özelliği koşuyor  



ESC tuşuna bastıktan sonra :  koyup ardından / yaptıktan sonra aramak istediğimiz kelimeyi 

yazabiliriz. 

Örnek yapalım, bir lok dosyasına girip bir arama yapabiliriz. 

#cd /var/log 

#vim anaconda.log  

 

Bu log dosyasında çok fazla satır var. Normal şartlarda log dosyalarına TEXT EDITOR’leri ile 

girilmesi tercih edilmez ancak örnek yapmak için çok satırlı bir dosyaya ihtiyacımız var bu yüzden bu 

log dosyasını tercih ettik. 

Dosyanın ismi anaconda.log olduğu için illa ki anaconda kelimesi bir yerlerde geçiyordur 😊  

Bu kelimeyi arayalım. 

ESC + :/anaconda kombinasyonunu yapalım. 

 

 



 

İlk anaconda kelimesinin geçtiği yeri buldu (imleç o satırda duruyor) bir sonra nerde geçmiş derseniz 

“n” tuşuna basarak sıradaki anaconda keimesinin geçtiği yeri görebilirsiniz. 

 

Aynı şekilde kelimenin tamamını hatırlamıyor bir kısmını hatırlıyorsanız yine arama yapmanız 

mümkün 

ESC + : kombinasyonunun ardından ?anac yazarsanız(soru işaretinden sonra hatırladığınız kısım) 

size ihtimalleri getirecektir. 

                                                                                                                                                    

Görüldüğü gibi cursor size olası bir satırı seçti anaconda yazıyor eğer anac geçen farklı bir kelime 

arıyorsanız “n” tuşuna basıp sıradaki kelimeyi görebilirsiniz. 

Şimdi bir başka özelliği inceleyelim. Satırlarıı kopyalama, yapıştırma. 

TEXT EDITOR’ü içerisinde bir satırı tekrardan yazmak gerekirse mouse kullanmadan(ki kullanmak 

pek faydalı olmuyor) yapabiliriz. 

ESC tuşuna bastıktan sonra bulunduğumuz satırda “y” tuşuna bastığımızda imlecin bulunduğu satırı 

kopyalar, yapıştırmak için INSERT modu kapalı iken "p” tuşuna basmamız yeterlidir. 



 

Eğer bir satırı kesmek(cut) isterseniz, aynı şekilde ESC tuşuna bastıktan sonra “d” tuşuna basarak 

imleç(cursor) ‘in bulunduğu satırı kesersiniz. 

 

Son olarak bir yararlı özelliğinden bahsetmek istiyorum, VIM EDITOR’ünü kullanırken terminal 

üzerinden çalıştırmanız gereken bir komut varsa bunu EDITOR’den çıkmadan da halledebilirsiniz.  

Kullanımı çok kolay, ESC tuşuna basıp ardından : bastıktan sonra çalıştırmak istediğiniz komutun 

başına ! Işareti koymanı yeterli.  

Hadi birlikte deneyelim 

                                                                                                                                                



                                                                                                                                             

Görüldüğü gibi EDITOR’den çıkmadan bir terminal komutu çalıştırabildik ENTER’a basarak 

tekrardan EDITOR görüntüsüne dönebiliriz. 

 

Bu dökümanı burada bitirelim. VIM EDITOR’ünün daha birçok özelliği mevcut tabiki hepsini 

incelemek fazlaca vaktimizi alır ancak burada gösterdiklerimiz en çok ve en sık kullandıklarımızdı, 

umarım faydalı olur, görüşmek üzere..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


