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8.1 Giriş 
 
Şüphesiz göstericiler C’nin en ünlü konusudur. C ile bir süre ilgilenen herkes 
göstericiler konusunda mutlaka birkaç hikaye duymuştur. Bu hikayeler genelde 
olumsuz olur: 
 

• Göstericileri öğrenmek çok zordur! 
• Çok zaman alır! 
• Göstericilerle her şey yapılabilir! 
• C bilenler ikiye ayrılır: Göstericileri bilenler ve bilmeyenler!  

 
Peki nedir göstericiler konusunu bu kadar popüler yapan? Cevap: Öğrenmek için 
biraz daha fazla çaba gerektirmesi ve diğer programlama dillerinde 
bulunmaması. Hepsi bu kadar. 
 
Şimdi, göstericilerle ilgili bu yanlış önyargıları bir kenara bırakarak konuya 
başlayalım.  
 
Göstericiler, bir C klasiğidir. C’yi C yapan en büyük etkenlerin başında gelir. 
Düşük seviyeli programlamaya en iyi örnektir. Öğrenilmesi zor değildir, sadece 
biraz daha fazla uygulama yapmayı gerektirir. Biraz ilgi duyan herkes 
öğrenebilir(birçok insan öğrendiğine göre pekalâ biz de öğrenebiliriz değil mi?). 
 
Göstericiler konusunun az bilinmesinin bir sebebi de diğer programlama 
dillerinde bulunmamasıdır. Göstericiler, C’ye özgüdür(en azından şimdilik). 
 
Peki nedir gösterici? Gösterici, bir değişkendir. İçinde, başka bir değişkenin 
bellek adresini1 tutar! İşte göstericilerle ilgili bilmemiz gereken sihirli cümle 
budur. Gösterici, içinde başka değişkenlerin adresini tutan bir değişkendir.  
 
Bildiğiniz gibi, int türünde bir değişken tanımladığımızda, içine tamsayılar 
koyabiliyorduk; 3, 4, 5 gibi. Aynı şekilde bir gösterici tanımladığımızda da içine 
bellek adresleri koyabileceğiz; 8A4B, 13FF2A gibi. 
 

Değişken ismi Türü Değeri 

a int 13 
b gösterici 8A4B 

 
  Tablo 8.1 Gösterici ve değişken kavramları 

                                                           
1 Adres kavramından daha önce biraz bahsetmiştik. Adresten kastımız, bir değişken için 
bilgisayarımızın belleğinde ayrılan yerdir. Örneğin int türünde bir değişken 
tanımladığıımzda, bilgisayar belleğinden bize 4 Byte’lık bir yer verilir. Bu yerin bir adresi 
vardır, örneğin 8A3B gibi. Bu adres, o değişkenin bellek üzerindeki yerini gösteririr.  
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int türünde bir değişkeni nerelerde kullandığımızı önceki örneklerde gördük. 
int türünü toplayıp çıkardık, üzerinde matematiksel işlemler yaptık. Peki, 
göstericilerin tuttuğu adresleri ne amaçla kullanabiliriz? Bu soruya biraz ileride 
cevap vereceğiz. Şimdilik göstericilerin bir değişken olduğunu, içinde de adres 
bilgisi tuttuğunu bilmemiz yeterli.  
 
Göstericiler C programcısına bellek adreslerine doğrudan erişim sağladığı için çok 
hızlı ve verimli programlar yazılmasına olanak sağlar. Böylece sistem 
programcılığı gibi hızın ve verimli kodun çok önemli olduğu işlerde göstericileri 
kullanmak kaçınılmazdır. 
 

8.2 Adres Kavramı 
 
Çoğumuz kullandığımız bilgisayarların belleğinin ne kadar olduğunu biliriz. 
Örneğin, benim kullandığım bilgisayarın belleği 256 MB’dır. Bellek, bilgisayar 
alırken en çok dikkat ettiğimiz konulardan biridir. Markası, türü ve özellikle 
büyüklüğü(boyutu) önemlidir. Bellek büyüdükce bilgisayarda çalışan programlar, 
özellikle oyunlar daha performanslı çalışır. Aşağıdaki şekilde bir hardware parçası 
olarak bilgisayarımıza taktığımız bir bellek görülüyor: 
 

           
 

Şekil 8.1 Bellek, bilgisayarımıza taktığımız bir hardware parçası 
 
Hem bizim C programlarımızın, hem de bilgisayarımızda çalışan diğer 
programların bu bellek üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şimdi, bilgisayarımızdaki 
belleğin 256 MB olduğunu varsayalım. Bu belleğin, aşağıdaki şekilde 1 Byte’lık 
parçalara ayrılmış olduğunu düşünelim(bu parçalara geçen bölümlerde kutu 
dediğimizi hatırlayınız): 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

       . . . 

Şekil 8.2 Bilgisayarımızın 
belliğinin şekildeki gibi 1 
Byte’lık küçük parçalara 
ayrılmış olduğunu 
varsayalım. Her kare 1 
Byte’ı ifade etsin. 
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Bellek üzerindeki 1 Byte’lık bu alanların bir adresi vardır. Bu adres, 1. Bölümde 
gördüğümüz heksadesimal sayılarla ifade edilir: 
 
 
 
 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

        
 
 
                . . . 
 
Biz program içerisinde bir değişken tanımladığımızda, bu değişkenin boyutuna 
göre, derleyici değişken için bellekte bir yer alır. Derleyicinin alacağı bu yerin 
neresi olacağına biz karar veremeyiz. Ancak nereyi aldığını öğrenebiliriz. Şimdi, 
daha önceki birçok örnekte yaptığımız gibi programımızda char türünde bir 
değişken tanımlamış olduğumuzu düşünelim: 
 
 char a = ‘Z’; 
 
Programımızı derlediğimizde derleyici bellekten bizim için 1 Byte’lik bir yer 
alacaktır. Bu yer, a değişkeninin yeridir: 
 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
      . . . 
 
1 Byte’lık bu yer artık a  değişkenine aittir ve içinde ‘Z’ değeri vardır. 
Derleyicinin bizim için aldığı bu yerin adresini nasıl öğreneceğimizi göreceğiz, 

Şekil 8.4 char  türünün 
boyutu 1 Byte olduğu için 
derleyici bizim için 
bellekten 1 Byte’lık bir yer 
aldı. 
 

Şekil 8.3 Bellek üzerindeki her 
byte’ın bir adresi vardır.Bu adres 
bilgileri heksadesimal sayı 
sistemi ile gösterilir. 
 

240FED0 

240FED1 

240FF29 
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ancak şimdilik bu 1 Byte’lık yerin adresinin 240FEE6 olduğunu varsayalım. Artık 
a değişkenimizi tanımladık, onun için bellekten bir yer aldık ve bu yere ‘Z’ 
değerini koyduk bile. Şimdi program içerisinde, örneğin 
 
 printf(“%c”,a); 
 
şeklinde bir kod geçtiğinde, derleyici a  değişkenine ait olan 240FEE6 adresine 
gidecek ve bu adreste yer alan değeri(‘Z’) ekrana yazdıracaktır. 
 
Artık derleyicinin bellekten nasıl yer aldığını biliyoruz. Peki, 1 Byte’lık char 
türünde bir değişken tanımladıktan sonra, 4 Byte’lık int türünde bir değişken 
tanımladığımızda, derleyici ne yapacaktır? Bu durumda bellekten o değişken için 
4 Byte’lık bir yer alınacaktır:  
 
 
 char a = ‘Z’; 
  
 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 
İşte int türündeki b değişkenimiz için 4 Byte’lık bir yer aldık. Bu yer belleğin 
herhangi bir bölgesinden verilmiş olabilir. 
 
Peki, int türü 4 Byte olduğuna göre, bu b değişkeninin adresi ne olmalıdır? 
Hangi Byte’ın adresini değişkenin adresi olacak belirleyeceğiz? Bu tür 
durumlarda, bir değişken bellekte 1 Byte’dan daha fazla yer tutuyorsa o 
değişkenin adresi, tuttuğu yerin başlangıç adresi olur, yani tutulan yerin 1. 
Byte’ının adresi olur: 
 
 
 char a = ‘Z’; 
 int b = 13; 
 
 
 
 

Şekil 8.5 char  türünden sonra 4 
Byte’lık int türünde bir değişken 
için bellekten bir yer daha aldık. 
Bu yer, belleğin herhangi bir 
bölgesinden verilmiş olabilir. 

int b = 13; 
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b değişkeni için ayrılan 4 Byte’ın her Byte’ının bir adresi vardır ancak değişkenin 
adresi, ilk Byte’ın adresi olarak bilinir. Buna göre b değişkeninin adresi 240FF1A 
olur. Değişkenin kullandığı 4 Byte’ın adresleri ise sırasıyla şöyle olur: 240FF1A, 
240FF1B, 240FF1C, 240FF1D 
 
Bellek adresleri konusunu burada bırakıyoruz. Şimdi tanımladığımız bir değişken 
için verilen adresi nasıl öğrenebileceğimizi görelim.  

 
8.3 Adres Operatörü: & 
 
Program içerisinde bir değişken tanımladığımızda, bu değişken için bellekten 
hangi bölgenin alınacağına biz karar veremeyiz. Ancak alınan bölgenin adresini 
öğrenebiliriz. Bunun için adres operatörünü kullanacağız. Adres operatörünün 
simgesi “&” karakteridir.  
 
Şimdi programımızda deneme isminde int türünde bir değişken tanımladığımızı 
düşünelim: 
 
 int deneme; 
 
Bu değişken için bellekten alınan adresi öğrenmek için değişken isminin önünde 
adres operatörü işaretirini (&) kullanırız: 
 
 &deneme 
 
Bu dizilim bize programda deneme isminde bir değişken olduğunu ve & işareti ile  
bu değişkenin bellekte tutulduğu adresle ilgilendiğimizi gösterir. Örneğin deneme 
değişkeninin adresini ekrana yazdırmak için şu satırı kullanabiliriz: 
 
 int deneme; 
 printf(“%X”,&deneme); 
 

Şekil 8.6 İlk Byte’ın adresi, 
değişkenin adresi olur 
 

240FF1A 
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İlk satırda deneme isminde bir değişken tanımlıyoruz. Derleyici bu değişken için 
bellekten bir yer alıyor. İkinci satırda, bu değişkenin adresini printf() 
fonksiyonu ile ekrana yazdırıyoruz. Bunu yaparken, değişken isminin önünde & 
operatörünü kullanıyoruz. Ayrıca adres bilgileri heksadesimal sayılarla ifade 
edildiği için biz de printf() fonksiyoınu ile %X çevrim karakterlerini kullanıyor. 
Hatırlayacağınız gibi %X ve %x çevrim karakterleri değerlerin heksadesimal 
biçimde ekrana yazdırılımasını sağlar.  
 
Yukarıdaki iki satırlık koda göre ekrana şuna benzer bir adres yazdırılır: 
 
 40FA22 
 
Bu adres deneme değişkeninin bellekteki adresidir. 
 
Şimdi tanımladığımız değişkenlerin adreslerini öğreneceğimiz bir program 
yazalım. Bu programda bir kaç değişken tanımlayacağız ve daha sonra bu 
değişkenlerin hem içeriklerini hem adreslerini ekrana yazdıracağız. 
 
 

Program 8.1 
 
1 // adresOperatoru.c 
2 // 13.05.2003 
3  
4 #include <stdio.h> 
5 int main(){ 
6  
7   int a=45; 
8   double b=4.5; 
9   char c='g'; 
10  
11   // degiskenlerin iceriklerini ekrana yaz: 
12   printf("a degiskenin icerigi: %d\n", a); 
13   printf("b degiskenin icerigi: %f\n", b); 
14   printf("c degiskenin icerigi: %c\n\n", c); 
15  
16   // simdi adreslerini yaz: 
17   printf("a degiskenin bellekteki adresi: %X\n", &a); 
18   printf("b degiskenin bellekteki adresi: %X\n", &b); 
19   printf("c degiskenin bellekteki adresi: %X\n\n", &c); 
20  
21   return 0; 
22 } 
  
 Örnek Program 8.1:  Tanımladığımız değişkenlerin adresleri 
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Programımızı çalıştırdığımızda, 7. ve 9. satırlar arasında 3 farklı türde üç 
değişken tanımlanacak ve bu değişkenlere sırasıyla 45, 4.5 ve g değerleri 
atanacaktır. Bu satırlar yorumlandığında ise derleyici, işletim sisteminden bu 
değişkenleri tutmak için yerler alacaktır. Derleyici a değişkeni için bellekten 4 
Byte, b değişkeni için 8 Byte, c değişkeni için de 1 Byte’lık yer alacak. 
 
17., 18. ve 19. satırlarda ise, & operatörünü kullanarak derleyicinin bu 
değişkenler için aldığı adresleri öğreniyoruz: 
 
17   printf("a degiskenin bellekteki adresi: %X\n", &a); 
 
Bu satırda geçen &a ifadesi, a değişkeninin adresini ekrana yazdıracaktır. b ve c 
değişkenleri için de aynı şey geçerlidir.  
 
Şimdi programımızın ekran çıktısını görelim: 
 
 a degiskenin icerigi: 45 
 b degiskenin icerigi: 4.500000 
 c degiskenin icerigi: g 
 
 a degiskenin bellekteki adresi: 240FF5C 
 b degiskenin bellekteki adresi: 240FF50 
 c degiskenin bellekteki adresi: 240FF4F 
 
İşte derleyicinin değişkenlerimiz için işletim sisteminden aldığı adresleri gördük. 
Peki, değişkenlerimize istediğimiz adresleri biz vermek istesek ne olur? Örneğin, 
şu dizilime derleyicinin tepkisi sizce ne olur? 
 
 int i; 
 &i= “240DE4F”; 
 
Burada ilk satırda i isminde bir değişken tanımlıyoruz ve derleyici bu değişken 
için de bir yer alıyor. Ancak biz bu yeri beğenmiyoruz ve ikinci satırda i 
değişkenimiz için kendimiz 240DE4F adresini vermek istiyoruz. Sonucun ne 
olacağını bir program üzerinde deneyerek görelim. Aşağıdaki programı yazarak 
derlemeye çalışınız: 
 
 

Program 8.2 
 
1 // adresAtama.c 
2 // 13.05.2003 
3  
4 #include <stdio.h> 
5 int main(){ 
6  
7   int i; 
8   &i=0x240DE4F; 
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9  
10   return 0; 
11 } 
  
 Örnek Program 8.2:  Değişkenlerin adreslerini belirlemek 

 
7. satırda bir int değişkeni tanımlıyoruz ve 8. satırda &  operatörünü kullanarak 
bu değişkenin adresini değiştirmek istiyoruz. Derleyici elbette buna izin 
vermeyecektir. Verilen hata mesajı derleyiciden derleyiciye değişir. Benim 
derleyicimin verdiği hata mesajı şöyle: 
 
 invalid lvalue in assignment (Atama işleminde geçersiz sol değer) 
 
Bu mesajın anlamı şudur: Atamalarda & operatörü sol tarafta bulunamaz. Diğer 
bir değişle & operatörü sol taraf değeri(left value) olamaz. & operatörüne bir 
adres atanamaz. 
 
Peki sizce derleyici bir değişkenin adresini bizim belirlememize neden izin 
vermiyor? Bu sorunun aslında çok basit ve mantıklı bir cevabı var: Biz, 
değişkene verdiğimiz adresin bellekte boş bir adres olup olmadığını bilemeyiz. 
Örneğin biraz önce yaptığımız programda 0x240DE4F adresinin bellekte boş bir 
adres olup olmadığı konusunda bir fikrimiz olamaz. Belkide bu adres şu anda 
bilgisayarınızda dinlediğiniz müziği çalan programın kullandığı bir adrestir. İşte 
bizim bunu bilmemize olanak olmadığı için adresleri biz belirleyemiyoruz. Ayrıca 
derleyici bizim tüm değişkenlerin, programların adreslerini belirleme işinin 
altından kalkamayacağımızı bildiği için bu işi kendisi işletim sistemi ile birlikte 
yaparak bizi bu zahmetten kurtarıyor. 
 
Birazdan bu adres bilgilerini göstericilerle nasıl kullanacağımızı göreceğiz. 
 

8.4 Göstericilerin Tanımlanması 
 
Bu bölümün girişinde göstericilerin de bir değişken olduğunu ve içinde diğer 
değişkenlerin adreslerini tuttuğunu söylemiştik. Göstericileri de diğer 
değişkenleri yaptığımız gibi tanımlarız. Tek fark, tanımladığımız değişkenin bir 
gösterici olduğunu belirtmek için başına * işaretini koyarız. Bu işaret, gösterici 
operatörüdür. Şimdi bir gösterici tanımlayalım: 
 
 int *a; 
 
İşte, ilk göstericimizi tanımladık bile. Bu dizilime göre “a değişkeni bir 
göstericidir” deriz. a değişkeninin bir gösterici olduğunu tanımda görünen *  
işaretinden anlıyoruz.  
 
Göstericilerin içerik olarak sadece bellek adresi tuttuğunu tekrar hatırlatalım. Bu 
durumda bizim a değişkenimiz de içinde diğer değişkenlerin adreslerini 
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tutacaktır. Adreslerini tutacağı değişkenlerin türü de int olmalıdır. Bunu da yine 
yukarıdaki tanımda görünen int ifadesinden anlıyoruz. 
 
Şimdi toparlayalım. 
 
Göstericileri tanımlarken kullandığımız int, double gibi tür belirleyiciler, 
göstericinin içeriğinin türünü belirtmez. Göstericinin içeriğinin türü zaten bellidir 
ve değişmez, göstericiler herzaman adres bilgisi tutar. Tanımda görünen int, 
double gibi belirleyiciler, göstericinin tuttuğu adreste bulunan değerin türüdür. 
Yani göstericinin, adresini tuttuğu değişkenin türüdür. Bu kısım biraz karışık 
gelmiş olabilir. Şimdi şekil ve örneklerle durumu netleştirelim. 
 
Programımızda int türünde bir a değişkeni tanımlamış olduğumuzu ve içerisine 
de 44 değerini koyduğumuzu düşünelim: 
 
 int a = 44; 
 
Şimdi, b  isminde bir gösterici değişkeni tanımlayalım ve içine de biraz önce 
tanımladığımız a  değişkeninin adresini koyalım: 
 
 int *b = &a; 
 
Bu dizilimde b isminde bir değişken tanımladık ve & operatörünü kullanarak 
içine, a  değişkeninin adresini koyduk. b değişkenini tanımlarken kullandığımız 
int ifadesi, b değişkeni içindeki adresin bir int türü belirttiğini gösterir. b 
değişkeninin içine a’nın adresini koyduk, a değişkeninin türü de int olduğu için, 
b göstericisini tanımlarken de int sözcüğünü kullandık.  
 
Bir örnek daha yaplaım. Bu sefer float türünde  bir değişken tanımlamış olalım: 
 
 float k=2.3; 
 
Şimdi, bu k değişkeninin adresini içine koyacağımız bir göstericiyi nasıl 
tanımlayabilriz?  
 
 float *m = &k; 
 
İşte hepsi bu kadar. Artık m değişkenine baktığımızda bunun bir gösterici 
olduğunu, içinde k diye bir değişkenin adresini tuttuğunu ve bu k değişkeninin 
türünün de float olduğunu anlarız. 
 
 
Şimdi bölüm başında yaptığımız gibi hayâli bir bellek çizelim ve biz tanımlamalar 
yaptıkca belleğin nasıl değiştiğini görelim. 
Programımızda şu iki tanımlamayı yaptığımızı düşünelim: 
 
 char c=‘e’; 
 char *g=&c; 
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Derleyici ilk satırı yorumladığında bellekte c değişkeni için bir adres alacak ve bu 
adrese ‘e’ ifadesini yerleştirecektir. Bu adres, 240DE12 olsun: 
 

     
  ‘e’   
     
     
     
     

 
Şekil 8.7 c değişkeni için hayâli belleğimizden yer aldık 

 
Daha sonra, derleyici char *g=&c; dizilimini görecek ve bu satırı 
yorumladığında yine bellekten g değişkeni için bir yer alarak içine c 
değişkeninin adresini koyacaktır: 
 

     
  ‘e’   
     
     
    240DE12 

     
 

Şekil 8.8 g değişkeni için de bellekten bir yer aldık ve içine c değişkeninin 
adresini koyduk 

 
İşte g değişkenine gösterici denmesinin sebebi budur: g değişkeni, içinde c 
değişkeninin adresini tuttuğu için, c değişkeninin gösterir. 
 
Peki, göstericilerin yerleştirildiği bellek alanlarının da bir adresi yokmudur? 
Elbette vardır:  
 
 
 
 

     

  ‘e’   

     

     

    240DE12 

     
 
 
 
 

Bu bellek alanının adresi 240DE12’dir. 
İçeriği ise ‘e’ dir. 

Bu bellek alanının adresi 
240DE23’dür. İçeriği ise 
240DE12’dir. 

Şekil 8.9 Bellekte diğer değişkenler gibi 
gösterici değişkenlerinin de bir adresi vardır. 
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Şimdi bu anlatıklarımızı örnek bir program üzerinde görelim. Programımızda 
char tipinde bir değişken tanımlayalım ve bu değişkenin adresini bir göstericiye 
atayalım. Daha sonra bu göstericinin tuttuğu adres bilgisini ekrana yazdıralım. 
  
 

Program 8.3 
 
1 // gostericiDegiskeniOrnegi 
2 // 13.05.2003 
3  
4 #include <stdio.h> 
5 int main(){ 
6  
7   char c='e'; 
8   char *g=&c; 
9  
10   // c degiskenin adresini & ile ekrana yazdir: 
11   printf("c degiskeninin adresi: %X \n",&c); 
12  
13   // c degiskenin adresini gosterici ile ekrana yazdir: 
14   printf("c degiskeninin adresi: %X \n",g); 
15  
16   return 0; 
17 } 
  
 Örnek Program 8.3:  Değişkenin adreslerini iki şekilde de yazdırabiliriz. 

 
Önce programımızın ekran çıktısını görelim: 
 
 c degiskeninin adresi: 240FF5F 
 c degiskeninin adresi: 240FF5F 
 
7. satırda char türünde bir c değişkeni tanımladık. Derleyici bu satıra geldiğinde 
c değişkeni için bir yer aldı ve içerisinde ‘e’ değerini yerleştirdi. Derleyicinin 
aldığı yerin adresi 240FF5F ’dir(programı çalıştırarak gördük). 
 
8. satırda g isminde bir gösterici tanımlayarak içine c değişkeninin adresini 
koyduk. Böylece g değişkeninin içinde 240FF5F bilgisi yer aldı. 
 
11. satırda, bir önceki örnek programda yaptığımız gibi & adres operatörünü 
kullanarak c değişkeni için alınan adresi ekrana yazdırdık:  
  
 c degiskeninin adresi: 240FF5F 
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14. satırda, bu sefer göstericimizi kullanarak c değişkeninin adresini ekrana 
yazdırdık. g göstericimizin içerisinde c’nin adresi olduğu için, 14. satırda da 
ekrana  
 
 c degiskeninin adresi: 240FF5F 
 
ifadesi yazdırıldı. 
  

 

Şekil 8.8’de gördükki, diğer değişkenlerin olduğu gibi 
gösterici değişkenleri de bellekte bir yer kaplarlar ve 
dolayısıyla onların da bir bellek adresi vardır. Program 
8.3’e bir satır kod daha ekleyerek g gösterici değişkeninin 
bellekte tutulduğu adresi ekrana yazdırınız. 

 
Gördüğünüz gibi hiç de zor değil. Yine de burada ince ve önemli bir noktayı 
tekrar hatırlatalım: Bir gösterici değişkeni için iki adres söz konusudur: Birincisi, 
bu göstericinin içinde tuttuğu adres, ikincisi göstericinin bellekte tutlduğu 
adrestir. Bu iki adresi birbirine karıştırmayınız. Örneğin şöyle bir tanımlama 
düşünelim: 
 
 int *s = &i; 
 
Burada s  göstericisi için iki tür adres söz konusu. İlki, içinde tuttuğu i 
değişkeninin adresi. Bu adresi ekrana yazdırmak için şu dizilimi kullanabiliriz: 
 
 printf("i’nin adresi %X",s); 
 
s göstericisi için söz konusu olan ikinci adres ise kendi adresidir. Bunu ekrana 
yazdırmak için ise & operatöründen faydalanırız: 
 
 printf("s’nin adresi %X",&s); 
 
Bu dizilim de s  değişkeninin bellekte tutulduğu adresi yazdırır.  
 
Bir gösterici için söz konusu olan bu iki adresi birbirine karıştırmayınız. 
 
 

8.5 Göstericilerin Kullanılması 
 
Göstericilerin adresleri nasıl tuttuğunu ve bu adresleri nasıl öğrenebildiğimizi 
ekrana yazdırarak gördük. Şimdi göstericilerin tam olarak hangi amaçla 
kullanııldığını göreceğiz. 
 
Göstericiler, adresini tuttukları değişkenleri işlemek için kullanılır. 
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Konuyu bir örnek üzerinde görelim. Programımızda aşağıdaki tanımlamaları 
yaptığımızı varsayın: 
 
 int k=9; 
 int *g = &k; 
 
Önce int türünde bir k değişkeni tanımladık, sonra g isminde bir gösterici 
tanımlayarak içine k değişkeninin adresini koyduk. Bu durumda g göstericisi 
bellekte k değişkenini gösterir: 
 

     

     

  9   

     

     

    240F.. 

     
 

Şekil 8.10 g göstericisi bellekte k değişkenini gösteriyor 
 
Şimdi sormamız gereken soru şu olmalıdır: Biz k değişkeninin adresini 
bildiğimize göre, k değişkenini hiç kullanmadan, sadece g değişkeni ile k 
değişkeninin değeri üzerinde değişiklik yapabilir miyiz? Örneğin k değişkeninin 
değerini 11 yapmak için 
  
 k = 11; 
 
diziliminden başka bir yol var mı? Cevabımız, evet. k değişkeninin adresini 
bildiğimiz ve bu adres g değişkeni içerisinde olduğu için k değişkenini hiç 
kullanmadan sadece g değişkeni ile k değişkeninin değerini değiştirebiliriz. 
Bunun için içerik operatörünü kullanacağız. İçerik operatörü *  işareti ile 
belirtilir. Bu operatör, gösterici değişken isminin önünde kullanılır. İçerik 
operatörü, gösterici değişkeninin tuttuğu adresteki değeri ifade eder. Şimdi biraz 
önce verdiğimiz örneğe tekrar geri dönerek ne demek istediğimizi açıklayalım. 
 
Örneğimizde aşağıdaki tanımlar yer alıyordu:  
 
 int k=9; 
 int *g = &k; 
 
Şimdi, g  göstericisini kullanarak k  değişkeninin değerini 11 yapmak istiyoruz. 
Bunun için kullanmamız gereken dizilim: 
 
 *g=11; 
 

g değişkeni 

k değişkeni 
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Bu satırın ardından k değişkeninin yeni değeri 11 olur.  *g=11; diziliminde g 
göstericisinin önünde kullandığımız * operatörünün, g değişkeninin gösterdiği 
adresi ifade ettiğini söylemiştik. g göstericisi de k değişkeninin adresini 
tuttuğuna göre, aşağıdaki iki dizilimin birbirinden farkı yoktur: 
 
 
  k=11;  
  *g=11; 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
Şekil 8.11 * içerik operatörü ile göstericinin tuttuğu adresi kullanarak o 

adresteki değere ulaşıyoruz 
 
 
k değişken ismini kullandığımız yerlerde *g ifadesini de kullanabiliriz. Örneğin a 
isminde yeni bir değişkene k değişkeninin değerini kopyalamak istediğimizde şu 
iki dizilimi de kullanabiliriz: 
 
 a = k;  // a degiskenine k nin degerini verir 
 a = *g; // a degiskenine k nin degerini verir 
 
 
Örnek bir program yapmaya geçmeden önce gösterici tanımlarken kullandığımız 
*  işareti ile göstericileri kullanırken kullandığımız * işaretinin farkına dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Aşağıdaki örneği ele alalım: 
  
 
1 int k=0; 
2 int * g=&k; 
3  
4 *g=13; 

  
 
Burada 2. satırda bir gösterici tanımlıyoruz. Tanımladığımız g değişkeninin adres 
bilgisi tutacak olan bir gösterici olduğunu belirtmek için başına * işareti koyduk. 
g değişkeninin ilk değeri olarak da k değişkeninin adresini verdik.  
 
4. satırda ise * işaretini, k değişkeninin adresini göstermesi için kullandık. Bu 
durumda *g=13; dediğimizde, k=13; demek istiyoruz.  
 

24FF10 11
g değişkenin tuttuğu 

adres: 240FF10 k değişkeninin tutulduğu 
adres: 240FF10 
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Dikkat ederseniz 2. satırda g değişkenini tanımlarken bir ilk değer olarak ona bir 
adres bilgisi atıyoruz(g=&k). Bu satırda * işaretini atama işlemi için 
kullanmıyoruz, sadece değişkenin bir gösterici olduğunu belirtiyoruz. 4. satırda 
ise * işaretini kullanarak k değişkenine bir tamsayı atıyoruz. Burada * işaretini 
atama işlemi için kullanıyoruz.  
 
*  işaretinin bu iki kullanımının farkında varmamız gerekiyor. * işareti, gösterici 
operatörü olarak gösterici tanımlamalarında veya içerik operatörü olarak 
program içerisinde, değişken önünde kullanılabilir. Tanım satırında 
kullanıldığında gösterici belirtme işareti olur, program içerisinde kullandığımızda 
içerik operatörü olur. 
 
Şimdi basit bir program yazarak içerik operatörünün nasıl kullanıldığını görelim. 
 
 

Program 8.4 
 
1 // icerikOperatoruKullanimi.c 
2 // 13.05.2003 
3  
4 #include <stdio.h> 
5  
6 int main(){ 
7  
8   int a= 14; 
9   int * b; 
10  
11   b = &a; 
12  
13   printf("a nin degeri: %d\n",a); 
14  
15   *b=99; 
16  
17   printf("a nin degeri: %d",a); 
18  
19   return 0; 
20 } 
  
 Örnek Program 8.4:  İçerik operatörünün (*) kullanımı 

 
Şimdi bu programda neler olduğunu satır satır inceleyelim. Bu kısa programı tam 
olarak anladığımızda göstericiler konusunu da anlamış olacağız. Önce programın 
ekran çıktısını verelim: 
 
 a nin degeri: 14 
 a nin degeri: 99 
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8. ve 9. satırlarda iki değişken tanımlıyoruz. 8 .satırda tanımladığımız a 
değişkeninin türü int’tir ve ilk değeri 14’dür: 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8.12 a değişkeninin ilk değeri 

 
9. satırda bir b değişkeni tanımlıyoruz ancak bu defa değişkene bir ilk değer 
vermiyoruz: 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8.13 b ve a değişkenleri 
 
b değişkenini tanımlarken ona bir adres bilgisi vermediğimiz için bu gösterici şu 
an bir yeri göstermiyor, içinde adres bilgisi yok, boş. 
 
11. satırda, b gösterici değişkenine, a değişkeninin adresi atanıyor. Böylece, b 
göstericisi artık a değişkenini gösterir oluyor: 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8.14 b göstericisi a değişkenini gösteriyor 

 
Artık b göstericisinin bir değeri var ve bu değer a  değişkeninin adresidir.  
 
13. satırda a değişkeninin değerini ekrana yazdırıyoruz. Henüz bir değişiklik 
yapmadığımız için değişkenin değeri şimdilik 14 olacaktır ekrana şu satır 
yazdırılacaktır: 
 
 a nin degeri: 14 
 
15. satırdaki *b=99; dizilimi ile derleyiciye diyoruz ki, “git ve b değişkeninin 
gösterdiği adresteki değişkenin değerini 99 yap” Bunu * içerik operatörü ile 
yapıyoruz. Peki *b=99 değil de b=99 deseydik ne olurdu? Bu durumda biz 

14

a değişkeni 
i

 

b değişkeni 
i

14

a değişkeni 
i

240F..

b değişkeni 
i

14

a değişkeni 
i
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göstericimize bir değer atamak istiyor olurduk. Göstericilere de sadece adres 
bilgisi atandığı ve 99 değeri bir adres olmadığı için b=99;  dizilimi bir hata 
olurdu. Şimdi, *b=99; satırından sonra durum ne oldu onu görelim: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8.15 a değişkeninin içeriği 99 oldu 

 
İşte b göstericisi ile a değişkeninin değerini değiştirdik. Artık a  değişkeninin 
değeri 99’dur. Programda 17. satırda bunu ekrana yazdırıyoruz: 
 
 a nin degeri: 99 
 
Bu kısa programı tam olarak anladıysanız göstericiler konusunu hemen hemen 
bitirdiniz demektir(en azından mantığını!). Tebrik ederim! 
 
Yeni bir örnek programa geçmeden önce göstericilerle ilgili gördüğümüz 
operatörleri toparlayalım. 
 
Adres 
operatörü: & 

Adres operatörünü, değişkenlerin bellekteki adreslerini 
öğrenmek için kullanıyorduk: 
 
 int i=0; // i nin bellekteki adresi: &i 
 printf(“adres: %X”,&i); 
 
Adres operatörü, atama işlemlerinin solunda yer alamıyordu. 
Yani adres operatörünü kullanarak bir değişkenin adresini 
değiştiremiyorduk: 
 
 &i = 0x240FF13 // hata! 
 

Gösterici 
tanımlama 
operatörü: * 

* operatörünü, tanımlama satırlarında, bir değişkenin 
gösterici olacağını belirtmek için kullanıyorduk: 
 
 int i = 2; 
 int * k; 
 
Bu tanımlara göre k değişkeni bir göstericidir ve içinde 
sadece adres bilgisi tutabilir.  
 
Göstericileri tanımlarken onlara bir ilk değer de 
verebiliyorduk: 
 

240F..

b değişkeni

99

a değişkeni
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 int i; 
 int * k= &i; 
 
Tanımladığımız k göstericisine ilk değer olarak i 
değişkeninin adresini veriyoruz. Burada geçen * işaretinin 
tek anlamı, k değişkeninin bir gösterici olduğunu 
belirtmesidir. Bu işareti içerik operatörü olan *  işareti ile 
karıştırmamalıyız. Hatırlayacağınız gibi içerik operatörü olan * 
işareti, göstericinin adresini tuttuğu değişkeni ifade ediyordu. 
Tanımlamada kullanılan * işareti içerik operatörü olmadığı 
için burada öyle bir anlamı yoktur. 
 
      int * k=&i;  // dogru 
      int * k=12;  // hata! adres atanmasi gerekiyor 
 

İçerik 
operatörü: * 

* işareti tanımlama satırında kullanılmadığı sürece içerik 
operatörü olarak kullanılıyor demektir. İçerik operatörü, 
gösterici hangi değişkenin adresini tutuyorsa o değişkeni 
ifade eder: 
  
 int i=12; 
 int * k=&i; // burada * gost. tanim. operat. 
 *k=13;  // i nin degeri 13 oldu 
 i = 99; // i nin degeri 99 oldu 
 *k= 121; // i nin degeri 121 oldu 

 
Şimdi bir örnek program daha yapalım. Bu programda aynı adresi gösteren iki 
tane gösterici kullanacağız. 
 

Program 8.5 
 
1 // icerikOperatoruKullanimi2.c 
2 // 13.05.2003 
3  
4 #include <stdio.h> 
5  
6 int main(){ 
7  
8   double a = 14.4; 
9  
10   // gostericileri tanimla: 
11   double * g01= &a; 
12   double * g02= &a; 
13  
14   // gostericilerin gosterdigi degerleri ekrana yazdir: 
15   printf("g01: %f\n",*g01); 
16   printf("g02: %f\n\n",*g02); 
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17  
18   *g01= 31.212; 
19  
20   printf("g02: %f\n",*g02); 
21  
22   return 0; 
23 } 
 Örnek Program 8.5:  İçerik operatörünün (*) kullanımı-2 

 
Bu programımız ile 8. satırda double türünde bir değişken tanımlıyoruz. Daha 
sonra 15. ve 16. satırlarda iki adet gösterici tanımlayarak bu göstericilere a 
değişkeninin adresini veriyoruz. Böylece 12. satırın sonunda iki gösterici de aynı 
adresi gösterir oluyor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8.16 12. adımdan sonraki durum 

 
15. ve 16. satırlarda içerik operatörünü kullanarak a değişkeninin içeriği ekrana 
yazdırılıyor: 
 
 g01: 14.400000 
 g02: 14.400000 
 
18. satırda, yine içerik operatörü kullanılarak a değişkeninin değeri 31.212 
olarak belirleniyor. Bunu yaparken g01 göstericisini kullandık. 
 
*g01= 31.212; satırından sonraki durum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8.17 *g01 = 31.212 satırından sonraki durum 

 240FF12 

 240FF12 

 14.4g01 değişkeni 

g02 değişkeni 

a değişkeni 

 240FF12 

 240FF12 

 31.212g01 değişkeni 

g02 değişkeni 

a değişkeni 
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Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta şu: Biz g01 göstericisini kullanarak 
a değişkeninin içeriğini değiştirdiğimizde, g02 göstericisi de bu adresi 
gösterdiğinden, doğal olarak o da artık 31.212 değerini belirtiyor olacak. 
Yukarıda bu durum zaten açık bir şekilde görülüyor. Böylece 20. satırda g02 
değişkeninin gösterdiği değeri ekrana yazdırdığımızda karşımıza 31.212  değeri 
geliyor: 
 
 g02: 31.212000 
 
Tür Uyumsuzluğu 
 
Gösterici tanımlarken kullandığımız tür belirtecinin(int, char vs..), 
göstericinin adresini tuttuğu değişkeninin türü olduğunu söylemiştik. Diğer bir 
değişle, göstericimiz hangi türde değişkeni gösterecekse, kendisi de o türde 
tanımlanmalıydı. Örneğin 
 
 double x; 
 double * y= &x; 
 
veya 
 
 char a=’y’; 
 char * b=&a; 
 
gibi. 
 
Peki, göstericinin türü ile değişkenin türü birbirini tutmazsa ne olur? Şu örnek 
dizilimi göz önüne alalım: 
 
 double k=2.44; 
 int * m= &k; 
 
Bu dizilimler, derleyici tarafından genellikle bir uyarıyla karşılaşır: 
 
warning: initialization from incompatible pointer type 
(uyarı: uyumsuz gösterici tipi tanımı) 
 
Benim derleyicimin verdiği uyarı mesajı bu şekilde. Sizin kullandığınız derleyici 
de benzer bir uyarı mesajı verecektir. 
 
Derleyici uyarı mesajı verdiği halde programın çalışmasına izin verecektir. Ancak 
bu durum, sonucunu kestiremediğimiz birçok soruna yol açabilir çünkü uyumsuz 
tipler veri kaybına(data loss) yol açabilir. Bu tür durumlarda uyumsuzluğun 
olumsuz sonuçlarını kestiremeyiz.  
 
Veri kaybı sözü ile ne demek istediğimizi açıklayalım. Aşağıdaki iki satırı 
inceleyiniz: 
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1 double a=2.44 
2 int b=a; 

 
Buradaki sorun şudur: a değişkeninin içinde yer alan 2.44 değeri ondalıklı bir 
gerçek sayı olduğu için int türünde bir değişken olan b değişkeninin içine 
yerleştirilemez. Bu durumda 2. satırda derleyici otomatik bir çevrim yaparak 
önce a değişkeninin içindeki değeri 2.44 değerini 2’ye çevirecek, daha sonra bu 
değeri b değişkenine atayacaktır. Bu durumda b değişkeni içinde 2.44  değil 2 
değeri yer almış olacaktır: 
 
 printf(“%d”, b); // ekrana 2 yazdirilir 
 
İşte 2.44 olan değeri b değişkenine atanırken ondalık kısmı atıldığı için veri 
kaybolmuştur. Bu tür dönüşümler sonucu ortaya çıkan veri kayıpları 
programımıza ciddi zararlar verebilir. Ayrıca bu tür sorunların debug edilerek 
ortaya çıkarılması da zordur. 
 
Göstericiler konusunda da aynı durum söz konusudur. Eğer gösterici ile 
gösterilen değişkenin türleri uyumsuz ise, sonucu kestirilemeyen birtakım 
sorunlar ortaya çıkabilir.  
 
Şimdi bu durumu örnek bir program üzerinde görelim. Aşağıdaki programı 
yazarak çalıştırınız: 
 
 

Program 8.6 
 
1 // gostericiDegiskenUyumsuzlugu.c   
2 // 13.05.2003 
3  
4 #include <stdio.h> 
5  
6 int main(){ 
7  
8   double k=2.44; 
9   int * m= &k; 
10  
11   printf("%d",*m); 
12  
13   return 0; 
14 } 
  
 Örnek Program 8.6:  Gösterici ile gösterilen değişkenin tür uyumsuzluğu 
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Bu programda 9. satırda uyumsuz bir gösterici tanımlanmıştır. double türünde 
bir değişkeni işaret ettiği halde gösterici double türünde değil, int türünde 
tanımlanmıştır. Bu durumda 11. satırda ekrana yazdırılan ifade, yazdırılması 
gereken 2.44 değeri ile hiç ilgisi olmayan bir ifade olacaktır: 
 
 -1202590843 
 
Bu ifade benim bilgisayarımda ekrana yazdırılan ifade. Sizin bilgisayarınızda 
durum daha farklı olacaktır. 
 
Bu tür istenmeyen sonuçlara engel olmak için göstericimiz tanımlarken 
kullandığımız tür ile bu göstericinin gösterdiği değişkenin türü birbirini tutmalıdır.  
 

8.6 Gösterici Matematiği 
 
Gösterici değişkenleri üzerinde çeşitli matematiksel işlemler yapılabilir. Örneğin 
adres bilgisi tutan bir göstericinin değeri bir artırılabilir, bu durumda gösterici 
bellekte bir sonraki alanı göstermeye başlayacaktır.  
 
Şimdi göstericiler üzerinde ne tür matematiksel işlemler yapabileceğimizi 
görelim. 
 
Göstericilerin Artırılıp Azaltılması 
 
Gösterici değişkenleri tamsayılarla artırılıp azaltılabilirler. Değeri artırılan bir 
gösterici bellekte bir sonraki alanı işaret etmeye başlar. Aynı şekilde değeri bir 
azaltılan bir gösterici de bellekte bir önceki alanı göstermeye başlar.  
 
Şimdi bu anlattıklarımızı bir örnek üzerinde görelim. Aşağıdaki gösterici tanımını 
ele alalım: 
 
 char c; 
 char * pt=&c; 
 
Bu satırlara göre önce char türünde bir c değişkeni tanımlıyoruz, daha sonra bu 
değişkeni gösteren bir pt gösterici değişkeni tanımlıyoruz. c değişkenimizin 
adresi 240EE62 olsun. Bu durumda pt değişkenimiz içerisindeki değer de 
240EE62 olacaktır: 
 
 printf(“pt: %X\n”,pt); // 240EE62 
 
Şimdi, artırma operatörü ile pt  gösterici değişkeninin değerini bir artıralım: 
 
 pt++; 
 


