
 

 

 

 

BÖLÜM  2 

PASCAL EDİTÖRÜ 
 

 

2.1  Giriş 
 
Pascal programlama dili 1968 yılında Niklaus Wirth tarafından geliştirilmiş üst düzey 
programlama dilidir. Pascal programlama dilinin günümüzdeki sürümleri Turbo/Borland 
ve Windows Pascal adları ile bilinmektedir.  Turbo Pascal programlama dili mühendislik 
problemlerinin çözümlerinde, bilimsel projelerde, sağladığı grafik desteği ve program 
yazmadaki kolaylıklarıyla aranılan bir dil olma özelliğini sürdürmektedir.  
 
Pascal programlama dilinin önemli özelliklerinden biri, program yazmadaki kolaylıkların 
yanısıra, yazılan bir metinin kolaylıkla değiştirilebilmesi, program içindeki bir metinin 
istenilen yere taşınabilmesi, kopyalanabilmesi, yazılan programdaki yazım kurallarının 
kolaylıkla kontrol edilebilmesi, hataların kolaylıkla tespiti ve bu hataların düzeltilmesi için 
yaptığı öneriler vb. gibi işlemlerin çabuk ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesine olanak 
sağlamasıdır.  
 
Pascal’ın programcıya sunduğu önemli özelliklerden biri de; bazı programlarda ortak 
olarak kullanılan program parçalarının ayrı bir Pascal dosyası olarak saklanması suretiyle  
farklı programlarda bu program parçalarının kullanılabilmelerine olanak tanımasıdır.  
 

2.2  Pascal Menüleri 
 
Pascal editöründe kullanımı kolaylaştıran bir çok menü vardır.  Bu menülere ulaşmak 
için “Alt ” tuşu ile birlikte menü isimlerinin ilk harflerine basmak yeterlidir.  Menüye 
ulaştıktan sonra menü komutlarına erişim için üç yol vardır. 1)Mouse ile, 2)Ok tuşlarıyla 
3) menü komutu üzerindeki işaretli harfe basılır.  
 
Burada Pascal menülerinin tamamını tanıtmayıp sıklıkla kullanılan menü ve menü 
komutlarının kullanımı anlatılacaktır. Burada tanımı yapılan menüler, Windows Pascal 
için ifade edilmekle olup, aralarındaki küçük farklarla Turbo ve Borland Pascal 7.0 için 
de geçerlidir. 
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2.2.1   File menüsü 
 
Pascal file menüsü üzerinde 10 ayrı menü komutu vardır. Bunların görevleri aşağıda  
özetlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 2.1. Turbo Pascal File Menüsü 
 
 
Open: Daha önceden diskte varolan Pascal program dosyasının editöre yüklenmesi için 
kullanılır. Pascalın DOS sürümü ile çalışırken aynı yöntem geçerli olmakla birlikte, aynı 
işlemi, F3 tuşuna basarak da  yapabiliriz.  Bu menü komutu kullanıldığında Şekil 2.2’de 
verilen diyalog kutusu görülecektir. 
 
Disk üzerinde bulunan bir Pascal dosyasını editöre yüklemek için diyalog kutusunda 
görülen *.PAS  yazılı yere programın adı yazılarak “Enter” tuşuna basılır veya önce tab 
tuşuna bastıktan sonra ok tuşları ile programın adı üzerine gelinerek “Enter” tuşuna 
basılır. Aynı seçim, mouse ile açılmak istenilen programın üzerine gelip iki kez sol tuşu 
tıklayarak da gerçekleştirilir. 
 
New: Editörde yeni bir Pascal dosyası yaratmak amacıyla kullanılır.  
 
Save: Yazılan programın hafızaya alınması işlemini gerçekleştirir.  Program ilk defa 
hafızaya alınacak ise Şekil 3’de görülen Save As Diyalog Kutusu ekrana gelerek, 
programa bir isim verilmesini bekleyecektir.  Programın hafızaya alınması için  program 
adı yazıldıktan sonra mouse ile "ok" tuşuna veya klavyeden  “Enter” tuşuna basılması 
gerekir. Daha önceden diskte bulunan bir Pascal programı üzerinde yapılan değişiklikler 
nedeniyle hafızaya alma işlemi için bu komut kullanıldığı zaman, program eski adı ile 
kaydedileceğinden aynı diyalog kutusu ekranda görülmez.  
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Şekil 2.2. Open Diyalog Kutusu 
 
 
Pascalın DOS sürümü ile çalışırken yazılan programın hafızaya alınması için bu menü 
komutu ile aynı işleve sahip olan F2 tuşuna basılması yeterlidir. 

 
Save As: Editörde aktif penceredeki Pascal programının yeni bir isimle kaydedilmesi 
amacıyla kullanılır. Komutun kullanılmasıyla ekrana Save As Diyalog Kutusu gelir. 
Programa verilecek yeni isim yazılarak “Enter” tuşuna basılır.  
 
Save All: Pascal ile program yazarken, birden fazla program penceresi  ard arda 
açılabilir. Komut kullanıldığında açık olan bütün Pascal programları bilinen adları ile 
 

 
 

Şekil 2.3. File Save As Diyalog Kutusu 
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hafızaya alınır. Komutun kullanılması için açık pencerelerdeki programlara daha 
önceden isim verilmiş olmalıdır. 
 
Change Dir...: Sadece Dos sürümü Turbo/Borland Pascalda bulunan bu komut, aktif 
çalışma sürücüsü veya dizininin değiştirilmesi amacıyla kullanılır. Komut çalıştırıldığında 
istenilen dizin veya sürücü seçilerek “Alt+K” tuş kombinasyonuna  basılır veya tab tuşu 
ile “Ok”  butonuna gelinerek “Enter” tuşuna basılır. 
 
Print: Aktif Pascal penceresindeki program listesinin yazıcıdan alınmasını sağlar.  
 
Printer Setup :  Printer seçimi ve printer ayarlamalarının yapılması için kullanılır. 
Komut kullanıldığında Şekil 2.4 ‘te verilen diyalog kutusu ekrana gelir. Printer ve port 
bölümünden yazıcı seçimi yapılır.   Set Up.. tuşuna basıldığında yazıcı ayarlarında 
istenilen değişikliklerin yapılmasını sağlayan diğer bir diyalog kutusu ekrana gelecektir.  
Burada kağıt boyutu, kağıdın yazıcıya yerleştirilme şekli, kağıt kaynağı (el ile, üst tepsi, 
otomatik vb), kullanılacak kağıt kalitesi  gibi değişkenlerden istenilenleri seçmemize 
olanak sağlanmıştır.  
 

 
Şekil 2.4  Printer Setup Diyalog kutusu 

 
 
Get Info: Sadece Dos sürümü Turbo/Borland Pascal 'da bulunan bu komut, program 
ile ilgili bilgileri içeren bir diyalog kutusu ekrana gelir. Amacı programın ile ilgili çeşitli 
bilgilerin programcıya sunulmasıdır.  
 
Dos Shell: Sadece Dos sürümü Turbo/Borland Pascalda bulunan bu komut, geçici 
olarak Pascal editörünün terkedilip Dos ortamına dönülmesi amacıyla kullanılır. Dos 
ortamından tekrar editöre dönülmesi için Dos promptunda EXIT yazılır. 
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Exit: Pascal 'dan çıkış için kullanılır. 
 

2.2.2  Edit Menüsü 
 
Edit menüsü (Şekil 2.5) yardımıyla program içinde belli blokların silinmesi, başka yere 
taşınması, kopyalanması  gibi işlemleri yapabilmek mümkündür. 
 

 
 

Şekil 2.5. Edit Menüsü 
 
 
Yukarıda sözü edilen işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle üzerinde işlem yapılacak 
program bloklarının Shift ve Ok tuşlarına aynı anda basılması ile işaretlenmesi 
gerekmektedir. Metinin işaretlenmesi işleminden sonra  edit menüsü üzerinde görülen 
menü komutları çalıştırılır. 
 
Cut:  İşaretli metinin silinmesi amacıyla kullanılır. Kısa yol tuşu  (Shift+Del). 
 
Copy: İşaretli metini panoya (clipboard) kopyalar. Bu şekilde panoya kopyalanan 
metinin istenilen yere kopyalanması işlemi için bu komuttan sonra aşağıda tanımlanan 
Paste komutunun kullanılması gerekmektedir.  Kısa yol tuşu (Ctrl+Ins).  
Paste: Copy komutu ile panoya kopyalanan metinin editör üzerinde istenilen yere 
kopyalanabilmesini sağlar. Kısa yol tuşu (Shift+Ins). 
 

2.2.3  Search Menüsü 
 
Search Menüsü (Şekil 2.6), program yazımı sırasında belirli sözcüklerin aranması ve 
değiştirilmesi, istenilen program satırına hızlı bir şekilde ulaşılması vb. gibi işlemlerin 
kolaylıkla yapılabilmesini sağlar. 
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Şekil 2.6. Search Menüsü 
 
 
Find: Bu komut program içinde herhangi bir metinin aranması amacıyla kullanılır. 
Komut aktif hale geldiğinde Şekil 2.7’deki diyalog kutusu ekrana gelir.  Aranılacak 
metin, kendisi için ayrılmış alana yazılarak klavyeden “Enter” tuşuna veya mouse ile Ok 
butonuna  basılır.   
 
Bulunulan noktadan ileriye doğru arama yapılacak ise Direction bölümünde Forward 
terimi işaretlenmeli, geriye doğru arama yapılacak ise Backward terimi işaretlenmelidir.  
 
 

 
 

Şekil 2.7.  Find Diyalog kutusu 
 
 
Scope bölümünde, sözcüğün tüm dosya içinde  aranılması isteniyorsa global, sadece 
seçilen metinde aranılması isteniyorsa selected text bölümleri işaretlenmelidir.  Origin 
bölümünde, aramaya başlanacak sözcük, nokta bütün dosya içinde aranılacak ise entire  
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Şekil 2.8.  Replace Diyalog kutusu 
 
 

scope, imleçin bulunduğu noktadan itibaren aranılacak ise from kursor bölümleri 
seçilmelidir. 
 
Replace:Yazılan program içinde kullanılan herhangi değişkenlerin veya Pascal 
sözcüklerinin başka bir değişken veya Pascal sözcüğü ile değiştirilmesi gerekebilir. Bu 
komut kullanıldığında Şekil 2.8’deki diyalog kutusu ekrana gelir. Text to find’ 'in 
karşısında ayrılmış alana değiştirilmesi istenilen sözcük, New Text’ in karşısındaki 
ayrılmış alana yeni sözcük yazılır.  Değiştirilecek sözcük programın tamamında veya 
birden çok yerinde değiştirilecek ise Change all  tuşunun üzerine gelinir ve klavyeden  
“Enter”, mouse ile Ok butonuna basılır. Programda aranılan metin bulunduğunda 
değişim için kullanıcıdan onay bekleyen bir diyalog kutusu ekrana gelir.  Değişime onay 
için “Y”, değişime hayır demek için  “N” tuşuna basılır. 
 
Search Again: Find menü komutu ile arama yapıldığında, program içinde aranılan 
metine ilk karşılaşılan yerde arama kesilir.  Aynı metini tekrar aramak için Search Again 
menü komutu kullanılır.  
 
Goto Line Number: Program içinde istenilen program satırına hızlı bir şekilde 
ulaşılmasını sağlar (Şekil 2.9). Komutun kullanımıyla ekrana gelen diyalog kutusunda 
ayrılmış alana satır numarası yazılarak “Enter” tuşuna basılır.  
 

2.2.4  Run Menüsü 
 
Run menüsünde yazılan programın çalıştırılması için bazı komutlar bulunmaktadır. Run 
menüsünde bulunan menü komutları aşağıda özetlenmiştir.  
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Şekil 2.9. Goto Line Number  Diyalog kutusu 
 
 
Run: Programı  derleyerek çalıştırır. Kısa yol tuşu (Ctrl+F9). 
 
Program Reset: Sadece DOS sürümü Turbo/Borland Pascal‘de bulunan bu komut ile 
Step Over veya Trace Into  komutlarından biri çalıştırılınca, yapılan kontrolü durdurmak  
ve hata kontrolünü tekrar programın ilk deyimi üzerine almak için kullanılır. Kısayol tuşu 
(Ctrl+F2). 
 
Goto Cursor: Sadece DOS sürümü Turbo/Borland Pascal‘de bulunan bu komut ile 
editör ekranındaki program yazılımında kursörün bulunduğu satıra kadar olan program 
bölümünün derlenerek çalıştırılmasını sağlar. Kısayol tuşu (Ctrl+F4). 
 
Trace Into: Sadece DOS sürümü Turbo/ Borland Pascal‘de bulunan bu komut ile editör 
ekranındaki programın satır satır çalıştırılmasını sağlar. Kısayol tuşu  (F7). 
 
Step Over: Sadece DOS sürümü Turbo/ Borland Pascal‘de bulunan bu komut ile editör 
Trace On durumuna geçer. Aktif durumdaki programın çalışması sırasında programın 
hangi satırları izlediğini ve işlem sırasını izlemek amacıyla  kullanılmaktadır. Kısayol tuşu 
(F8.) 
 

2.2.5  Compile Menüsü 
 
Compile Menüsü (Şekil 2.10) editörde aktif bulunan Pascal programının derlenmesinde, 
bu programa bağlı unit programların derlenmesinde  ve yazılan Pascal programının 
dos/windows  ortamında kendi başına çalışır duruma yani;  XXXXXXXX.EXE  durumuna 
getirilmesi için kullanılır. En çok kullanacağımız menü komutları aşağıda özetlenmiştir. 
 
Compile: Editör ekranındaki aktif durumda olan programı derlemek amacıyla kullanılır. 
Kısa yol tuşu (Alt+F9).  
 
Make: Editör ekranındaki aktif durumda olan programı ve bu programa bağlı unit harici 
programlarını en son değiştirilmiş halleriyle derleme işlemini yapar. Kısa yol tuşu (F9). 
 
Build: Editör ekranındaki aktif durumda olan programları ve bu programa bağlı unit 
harici programlarını birlikte derler. 
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Şekil 2.10. Compile Menüsü 

 
 
Destination Memory (Disk): Sadece DOS Turbo Pascalda bulunan bu komut ile 
Programın derlenerek çalıştırılacağı ortamın belirtilmesi için kullanılır. Seçenek üzerine 
“Enter” tuşuna basılarak Memory yazılı bölüm Disk  veya Disk yazılı ise Memory  
durumuna alınır. Destination Disk  durumunda derleme sonucunda program dos 
ortamında direkt olarak çalıştırılabilir.  
 
Target:  Yazılan programın derlenip çalıştırılacağı ortamı belirlemek için kullanılır. 
Pascal Real mode, Protected mode ve Windows olmak üzere üç ortam sunmaktadır.  
 
 
Editör ve derleyici ile ilgili detaylar kullanıcı kitaplarından veya Help menüsünden 
sağlanabilir.  

 


