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BÖLÜM 9: POINTERLER (İŞARETÇİLER) 
 
Bilgisayarın ana belleği (RAM) her biri 1 byte olmak üzere sıralı kaydetme 
hücrelerinden oluşmaktadır. Her hücreye kullanılan işletim sistemi tarafından bir 
adres atanmıştır. Bu adreslerin değerleri 0 ila RAM’a bağlı olarak maksimum RAM 
kapasitesi arasında değerler alabilir. Programlama dillerinde bir değişken 
tanımlandığında, o değişkene tipine bağlı olarak RAM’dan bir hücre veya hücreler 

ayrılır. Örneğin nd adlı tamsayı (int) bir değişken tanımlayıp 25 değerini 

atadığımızı varsayalım. Bu değişken için bellekte aşağıdaki şekilde olduğu gibi 4 
byte’lık yer ayrılır. 
 
0012FF30  
0012FF31  
0012FF32  

25 
0012FF33 

0012FF34 

0012FF35 

0012FF36  
0012FF37  
0012FF38  
0012FF39  
0012FF3A  
0012FF3B  

 
 
I. POINTER TİPİ DEĞİŞKENLER 
 
Pointer tipi değişkenler normal değişkenlerin adreslerini (başlangıç adreslerini) 
tutan değişkenlerdir. C programlama dilini güçlü kılan özelliklerden biri de 
pointerlerin etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Pointerler kullanılarak C programlama 
dilinde adres bazında işlemler yapılabilmektedir. Özellikle dinamik bellek 
kullanımında veya stringler ile çalışırken, doğrudan bellek adreslerini kullanmak 
gerekebilecektir. Özetle, pointer, başka bir değişkenin bilgisayarın belleğindeki 
adresini gösteren değişkendir. Pointerler veriler yerine, bu verilerin saklı oldukları 
adresleri tutarlar. 
 
0012FF30  
0012FF31  
0012FF32  

25 
0012FF33 

0012FF34 

0012FF35 

0012FF36  
0012FF37 

0012FF32 0012FF38 

0012FF39 

0012FF3A 

0012FF3B  

 
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, normal değişkenin başlangıç adresi 
0012FF32’dir. Pointer değişken, bu normal değişkenin hangi adreste bulunduğunu 
işaret etmektedir. Normal değişkenin bulunduğu bellek hücresinde ise 25 sayısı, 

int nd = 25; 

int nd = 25; 

int *pd = &nd; 
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pointer değişkenin bellek hücresinde ise normal değişkenin başlangıç adresi olan 
0012FF32  sayısı tutulabilmektedir.  
 
C programlama dilinde, bir değişkenin pointer tipi olduğunu gösteren iki adet 
operatör bulunmaktadır: * ve &. Daha önce scanf fonksiyonu kullanarak bir 

değişkene klavyeden bir değer girerken & operatörünü kullanmıştık. nd 

değişkeninin integer tipi bir değişken olduğunu kabul edelim. &nd, bu değişkenin 

adresini temsil eder. 
 
pd = &nd; 

 

Bu işlem, pd değişkenine, nd değişkeninin bulunduğu başlangıç adresini 

aktarmaktadır. * operatörü ise & operatörünün tam tersi fonksiyona sahiptir. 

Pointer tipi değişkenler, değişken adının başına * operatörü konularak 

tanımlanırlar. Örneğin integer tipi bir değişkenin adresini tutacak olan pointer tipi 
değişken aşağıdaki gibi tanımlanır. 
 
int *pd; 

 

Pointer değişkenlerin tipi adresini tutacağı değişken tipiyle aynı olmalıdır. 
 
Aşağıdaki program, pointer-adres ilişkisinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int nd, *pd; 

 pd = &nd; 

 nd = 25; 

 printf("nd degiskeninin adresi               :%p\n", &nd); 

 printf("nd degiskeninin tuttugu sayi         :%d\n", nd); 

 printf("pd pointerinin adresi                :%p\n", &pd); 

 printf("pd pointerinin tuttugu adres         :%p\n", pd); 

 printf("pd pointerinin tuttugu adresteki sayi:%d\n", *pd); 

} 

 

Program çıktısı: 
nd degiskeninin adresi               :0012FF7C 

nd degiskeninin tuttugu sayi         :25 

pd pointerinin adresi                :0012FF78 

pd pointerinin tuttugu adres         :0012FF7C 

pd pointerinin tuttugu adresteki sayi:25 

 

Bu programda nd, integer tipi bir değişken, pd ise integer tipi bir değişkenin 

adresini tutan pointer tipi bir değişken olarak tanımlanmıştır. 
 

Programda önce pd=&nd işlemiyle, nd değişkeninin adresi pd pointer değişkenine 

aktarılmaktadır. Daha sonra da nd=25 işlemiyle de nd değişkenine 25 sayısı 

atanıyor. Daha sonra nd değişkeninin adresi, &nd kullanılarak görüntülenmiştir. 

Adreslerin görüntülenmesinde, format tanımlayıcı olarak %p kullanılır. Daha 

sonraki satırda ise nd değişkeninin tuttuğu sayı, yani 25 görüntülenmiştir. 3. 

printf fonksiyonunda ise pd pointerinin kendi adresi görüntüleniyor. 4. printf 

fonksiyonu ise pd pointerinin tuttuğu adresi görüntülemektedir. Bu adres değeri pd 
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değişkeni için ayrılan bellek hücresine pd=&nd işlemiyle yerleştirilen ve &nd ile 

görüntülenen adres ile aynıdır. En son printf fonksiyonu ile de *pd kullanılarak 

pd’nin gösterdiği adreste bulunan değişkenin tuttuğu sayı görüntüleniyor. Bu 

adreste, nd değişkeni bulunduğu için, nd değişkeninin tuttuğu 25 sayısı 

görüntülenmektedir.  
 

Bir pointer değişkenin önüne * operatörü yerleştirildiğinde, o pointerin tuttuğu 

adres ile değil, işaret ettiği (tuttuğu adresteki) veri ile ilgileniliyor demektir. Pointer 
tipi değişkenlerin kullanımıyla ilgili olarak önemli diğer bir nokta da şudur; Pointerin 
gösterdiği adresteki bir değişkene bir değer atanmadan önce, bu değişkenin 
adresi, pointer tipi değişkene aktarılmalıdır, aksi halde program hatalı çalışabilir. 
 
Şimdi, aşağıdaki satırlar sırayla çalıştırıldıktan sonra bellekteki değişkenlerin 
tuttukları sayıların nasıl olacağını inceleyelim. Her satırın başında bir numara 
bulunmaktadır. Herhangi bir satır çalıştırıldıktan sonra bellekteki değişikliği görmek 
için aynı numarayı taşıyan tabloya bakılmalıdır. 
 
(1) int a, *ptr, b, c, *d; 
(2) a= 25; 
(3) ptr= &a; 
(4) b= a; 
(5) c= *ptr; 
(6) d= ptr; 

 
Bellekteki değerler: 

 a  a  a  a  a  a 

1000  1000 25 1000 25 1000 25 1000 25 1000 25 

 ptr  ptr  ptr  ptr  ptr  ptr 

2000  2000  2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 

 b  b  b  b  b  b 

3000  3000  3000  3000 25 3000 25 3000 25 

 c  c  c  c  c  c 

4000  4000  4000  4000  4000 25 4000 25 

 d  d  d  d  d  d 

5000  5000  5000  5000  5000  5000 1000 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

 
Aşağıdaki programda da pointer-adres ilişkisi gösterilmektedir. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int x; 

 int *p1, *p2; 

 x=101; 

 p1=&x; 

 p2=p1; 

 printf("x degiskeninin adresi: %p\n", p2); 

 printf("x degiskeninin degeri: %d\n", *p2); 

} 
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Program çıktısı: 
x degiskeninin adresi: 0012FF7C 

x degiskeninin degeri: 101 

 

Bu programda x değişkeni integer, p1 ve p2 değişkenleri ise integer tipi bir 

değişkenin adresini tutabilecek pointer tipi değişkenler olarak tanımlanmıştır. 

Programda önce x=1O1 işlemiyle x değişkenine 101 sayısı atanmıştır. Daha 

sonraki satırda p1=&x komutuyla x değişkeninin adresi p1 pointer değişkenine 

aktarılıyor. p2=p1 işlemiyle ise p1‘in tuttuğu adres p2 pointer değişkenine 

aktarılıyor. Birinci printf fonksiyonu ile p2 değişkeninin tuttuğu adres, ikinci 

printf değişkeni ile de bu adresteki sayı görüntülenmiştir. x değişkeninin 

bellekteki adresi 0012FF7C, tuttuğu sayı ise 101‘dir. x değişkeninin adresi p2, 

tuttuğu sayı ise *p2 ile görüntülenmiştir. 

 

Pointer, doğrudan doğruya bir değişkenin adresini temsil ettiği için, scanf 

fonksiyonunda adres parametresi olarak kullanılabilir. Aşağıdaki programda 

pointer scanf fonksiyonunda parametre olarak kullanılmıştır. 

 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int x; 

int *ptr; 

 

ptr=&x; 

printf(“Bir sayı giriniz:”); 

scanf(”%d”, ptr) ; 

printf(”Girdiğiniz sayı :%d\n”,x); 

} 

 

Bu programda, pointer kullanılmamış olsaydı, x değişkenine scanf fonksiyonu ile 

değer aktarmak için &x kullanılacaktı. Bu programda ise x değişkeninin adresini 

temsil eden &x, ptr pointerine aktarılmış, scanf fonksiyonunda da ptr 

kullanılarak x değişkeninin adresine değer ataması yapılmıştır. 

 
Hangi tip değişkenin adresini tuttuklarına bağlı olmaksızın bütün pointer tipi 
değişkenler 32 bitlik sistemlerde bellekte 4 byte yer kaplarlar. Bunun nedeni, 
tutmuş oldukları değerlerin tamsayı adres değerler olmasıdır.  
 

Aşağıdaki programda x değişkeni integer tipindedir ve ptrx pointeri bu değişkenin 

başlangıç adresini tutmaktadır. y değişkeni double tipi bir değişkendir, ptry 

pointeri ise y değişkeninin başlangıç adresini tutmaktadır. z değişkeni char tipi 

bir değişkendir, ptrz pointeri ise z değişkeninin adresini tutmaktadır. 

 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int x; 

 int *ptrx; 

 double y; 

 double *ptry; 

 char z; 

 char *ptrz; 
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 printf("int x degiskeninin genisligi   :%d byte\n", 

            sizeof(x)); 

 printf("*ptrx pointerinin genisligi    :%d byte\n", 

            sizeof(ptrx)); 

 printf("double y degiskeninin genisligi:%d byte\n",  

           sizeof(y)); 

 printf("*ptry pointerinin genisligi    :%d byte\n",  

           sizeof(ptry)); 

 printf("char z degiskeninin genisligi  :%d byte\n",  

           sizeof(z)); 

 printf("*ptrz pointerinin genisligi    :%d byte\n",  

           sizeof(ptrz)); 

} 

 

Program çıktısı: 
int x degiskeninin genisligi   :4 byte 

*ptrx pointerinin genisligi    :4 byte 

double y degiskeninin genisligi:8 byte 

*ptry pointerinin genisligi    :4 byte 

char z degiskeninin genisligi  :1 byte 

*ptrz pointerinin genisligi    :4 byte 

 

sizeof operatörü, parametre olarak verilen değişkenin bellekte kapladığı alanı 

byte olarak üretir. Örneğin sizeof(x) işlemi ile x değişkeninin bellekte kaç 

byte’lık yer kapladığı bulunur. x değişkeni parantez dışında da yazılabilir. Ancak, 

genel bir değişken tipinin uzunluğunu bulmak için tip ismi parametre olarak 

kullanılacaksa parantez içinde yazılması zorunludur. Örneğin sizeof(float) 

komutu float tipi sayıların byte olarak uzunluğunu üretir. 
 
Pointer değişkenler, dizi değişkenlerin adreslerini de temsil edebilirler. 
Programlarda genellikle dizi değişkenin ilk elemanının adresi pointere atanır. 
Pointerlerin başka değişkenlerin bellekteki adreslerini tuttuklarını biliyoruz.  Bu 
adresler ise, bilindiği gibi hexadesimal sayılardır. Buna göre pointerler ile de bazı 

aritmetiksel işlemler yapılabilmektedir. Örneğin, unary operatörler (++ ve --) ile bir 

pointer değişkenin tuttuğu hexadesimal sayı (yani adres) arttırılıp azaltılabilir. 
Yalnız, bu artırma veya azaltma miktarı, normal değişkenlerde olduğu gibi 1 
olmayıp, bir önceki veya sonraki veri bloğunun başlangıç adresini göstermesi 
bakımından pointer değişkenin tipine göre değişir.  
 

Örnek olarak int s[10] şeklindeki bir tanımlama ile bellekte 10 elemanlı bir 

bellek alanı meydana getirilmiş olsun. s[] dizi değişkenin ilk elemanının adresi, 

*ptrs pointer değişkenine aktarılırsa, *ptrs pointerinin değeri arttırılarak s[] 

dizi değişkeninin diğer elemanlarına ulaşılabilir. s[] dizi değişkenin ilk elemanının 

adresinin *ptrs pointerine atanması işlemi ise iki şekilde yapılabilir: 

 

ptrs=s; veya  

 
ptrs=&s[0]; 

 

işlemleri ile, s[] dizi değişkeninin ilk elemanının başlangıç adresini *ptrs 

pointerine aktarmaktadır. 
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Aşağıdaki programda integer tipi a dizi değişkenine klavyeden 5 sayı girilmekte, 

daha sonra da bu sayılar pointer tipi değişken kullanılarak görüntülenmektedir. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int a[10],i; 

 int *pa; 

 pa=a;    /* veya pa = &a[0] */ 

  

 for(i=0; i<5; i++) 

 { printf("%d. Sayiyi giriniz: ",i+1); 

  scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 

 printf("\n"); 

 for(i=0; i<5; i++) 

  printf ("%d. sayi : %d\n", i+1, *pa++); 

} 

 

Bu programda *pa pointer tipi değişkene, pa=a komutuyla, a dizi değişkeninin ilk 

elemanının adresi aktarılmıştır. İkinci for bloğunda bulunan printf 

fonksiyonunda *pa++ ifadesi (veya *(pa++)) kullanılarak pointerin tuttuğu adres 

değeri bir blok artırılmaktadır. Pointerin değeri (yani tuttuğu adres) bir blok 
arttırıldığında, pointer dizi değişkenin bir sonraki elemanını işaret etmeye başlar. 
 

 a[10]  

a[0]  ← pa=a veya pa=&a[0] 

a[1]  ← pa+1 

a[2]  ← pa+2 

a[3]  ← pa+3 

a[4]  ← pa+4 

a[5]  ← pa+5 

a[6]  ← pa+6 

a[7]  ← pa+7 

a[8]  ← pa+8 

a[9]  ← pa+9 

 

Örneğin yukarıdaki programda pa pointeri a[0] elemanını, pa+1 ise a[1] ele-

manını işaret etmektedir.  
 

Şimdi inceleyeceğimiz programda ise *p pointeri, char tipi a dizi değişkeninin 

elemanlarını işaret etmektedir. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ char a[80];  

 char *p; 

 p=&a[0]; /* bu işlem p=a şeklinde de yazılabilir */ 
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 printf("%p\n",&a[0]); 

 printf("%p\n",p); 

 printf("%p\n",&a[1]); 

 printf("%p\n",p+1); 

 printf("%p\n",&a[2]); 

 printf("%p\n",p+2); 

 

 a[0]='B';a[1]='i';a[2]='l';a[3]='g';a[4]='i';a[5]='\0'; 

 a[6]='s';a[7]='a';a[8]='y';a[9]='a';a[10]='r'; 

  

 while(*p)    /* while(*p != NULL) da yazılabilir */ 

  printf("%c",*p++); 

 printf("\n"); 

} 

 

Program çıktısı: 
0012FF30 

0012FF30 

0012FF31 

0012FF31 

0012FF32 

0012FF32 

Bilgi 

 

Bu programda p=&a[0] işlemi ile a[80] dizi değişkenin ilk elemanının adresi p 

pointerine atanmaktadır. Programın son bölümünde bulunan while döngüsü *p 

koşuluna bağlı olarak devam etmektedir. *p yazımı, p pointerinin gösterdiği 

adresin içindeki karakteri verir. a[5] elemanının içinde ‘\0’(NULL) karakteri 

bulunduğu için pointer bu elemanı işaret ettiğinde *p değeri 0’a eşit olacağı için 

döngü sona erer, sadece Bilgi yazısı ekrana gelir. 

 
Aşağıdaki iki program, tamamen aynı işlemi yapmaktadır. Birinci programda dizi 
değişken kullanılmış, ikinci programda ise dizi değişkenin elemanlarına pointer 
vasıtasıyla gönderme yapılmıştır. 
 
/* Bu programda DİZİ DEĞİŞKENİ kullanılarak  

büyük harfler küçük harflere çevrilmiştir */ 

#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

 

void main() 

{ char cumle[80]; 

 int i; 

 printf("BUYUK harflerle bir cumle giriniz:\n"); 

 gets(cumle); 

  

 for(i=0; cumle[i]; i++) 

  printf("%c", tolower(cumle[i])); 

 printf("\n"); 

} 
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Program çıktısı: 
Büyük harflerle bir cümle giriniz: 

PAMUKKALE UNIVERSITESI 

pamukkale universitesi 

 

/* Bu programda POINTER kullanılarak  

büyük harfler küçük harflere çevrilmiştir */ 

#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

 

void main() 

{ char cumle[80]; 

 char *p; 

 p = cumle;    /* veya p = &cumle[0] */ 

 int i; 

 

 printf("BUYUK harflerle bir cumle giriniz:\n"); 

 gets(cumle); 

  

 for(i=0; cumle[i]; i++) 

  printf("%c", tolower(*p++)); 

 printf("\n"); 

} 

 

Program çıktısı: 
Büyük harflerle bir cümle giriniz: 

PAMUKKALE UNIVERSITESI 

pamukkale universitesi 

 

Bu programlarda kullanılan tolower fonksiyonu, büyük harfi küçük harfe 

çevirmektedir ve ctype.h header dosyasında tanımlandığı için bu dosya 

programa dahil edilmiştir. 
 
 
II. POINTER ARİTMETİĞİ 
 

Pointer değişkenler üzerinde toplama ve çıkarma işlemleri (++, --) geçerli olup, 

eklenecek değer tamsayı olmalıdır. Pointer değişkenin değeri 1 arttırıldığı zaman 
değişkenin bir sonraki veri bloğunu işaret ettiğini ve değişkenin alacağı yeni 
değerin pointer değişkenin ne tip bir veri bloğunu işaret ettiğine bağlı olduğunu 
belirtmiştik. Pointere 1 eklemek; bellekte, işaret ettiği veriden hemen sonra gelen 
verinin başlangıç adresini hesaplamak demektir. Genel olarak pointere n sayısını 
eklemek, bellekte işaret ettiği veriden sonra gelen n. elemanın başlangıç adresini 
hesaplamak demektir. 
 
int *iptr, i; 

iptr = &i;  

i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri 1000’dir. 

 
iptr++;    /* veya  iptr = iptr + sizeof(int) */ 

iptr’ın değeri 1004 olur. ( int değeri işaret ettiği için) 
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Aynı örneği double için yaparsak; 
double *dptr, i; 

dptr = &i;  

i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım.  dptr nin değeri 1000’dir. 
 

dptr++; /* veya  dptr = dptr + sizeof(double) */ 

dptr nin değeri 1008 olur. ( double değeri işaret ettiği için) 
 

int *iptr, i, n; 

iptr = &i;  

i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri 1000’dir. 
 

iptr = iptr + n;  /* veya  iptr = iptr + n * sizeof(int) */ 

n = 4 olması durumunda iptr’nin değeri 1016 olur. 

 

*(iptr+n) = 25; işlemi ise 1016 adresinin içeriğini 25 yapar. 

 

Arttırmanın veya eksiltmenin, işaret edilen veri bloğuna göre yapıldığını biliyoruz. 
Yani bir sonraki veya önceki veri bloğunun gösterilmesi sağlanır. 
 

iptr++; bir sonraki veri bloğunu göster. 

(*iptr)++; ise iptr değişkeninin gösterdiği adresteki değeri 1 arttır. 

 
 
III. GENEL ÖRNEKLER 
 
Dizi elemanlarına pointer değişkenler ile erişim örnekleri:  
 
Örnek 1: 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i[10], j; 

 int *iptr; 

 for (j=0; j<10; j++) 

  i[j]=j; 

   /* Dizinin başlangıç adresine erişmek için ilk  

   elemanın adresi kullanılabilir &i[0] veya doğrudan */ 

 iptr = i; 

 for (j=0; j<10; j++)  

 { printf("%d ", *iptr); 

  iptr++; 

 } 

 

 printf("\n"); /* iptr artık dizinin başını göstermez */ 

 iptr = i; 

  

 for (j=0; j<10; j++) 

  printf("%d ", *(iptr+j)); 

 printf("\n"); 

   /* iptr hala dizinin başını gösterir */ 

} 
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Örnek 2: 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ char *a="Pamukkale"; 

 char b[10]; 

 char *p1, *p2; 

 printf("%s\n", a); 

 p1 = a; 

 p2 = b; 

 while (*p2 != '\0')  

 { *p2 = *p1; 

  p1++; 

  p2++; 

 } 

 printf("%s\n", b); 

} 

 
Dizi değişkenler, daha önce de anlatıldığı gibi, programın başında eleman sayısı 
belirtilerek bildirilirse, derleyici o dizi değişkeni için gerekli bellek alanını program 
sonlandırılıncaya kadar saklı tutar ve o alan başka amaçlar için kullanılamaz. 
Dinamik bellek kullanımı ise programın çalıştırılması sırasında gerekli bellek 
alanının işletim sisteminden istenmesi ve iş bittiğinde bu alanın işletim sistemine 

geri iadesidir. Bu amaçla stdlib.h başlık dosyasında tanımlı malloc(), 

calloc(), realloc() ve free() fonksiyonları kullanılır.  
 

tip *ptr; 

ptr = malloc(50);  /* 50 elemanlık alan isteniyor */ 

    . 

    .            /* kullanılıyor */ 

    . 

free(ptr);        /* alan işletim sistemine geri veriliyor */ 

 
Örnek 3: 
 
Aşağıdaki programda dinamik bir dizinin kullanımı gösterilmiştir. 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

void main() 

{ int *x,i,N,toplam=0; 

 float ort; 

 printf("Eleman sayisi? "); 

    scanf("%d",&N); 

    x = (int *) malloc(N * sizeof(int));  

  /* N adet int bellek alanı isteniyor (N x 4 byte) */ 

 puts("Elemanlari giriniz:"); 

 for(i=0;i<N;i++) 

 { printf("%d.eleman = ",i+1); 

        scanf("%d",&x[i]);  /* x[i] ile *(x+i) aynı anlamda! */ 

        toplam += x[i]; 

 } 
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 free(x);  /* ayrılan bellek alanı boşaltılıyor */ 

 

    ort = (float) toplam/N; 

    printf("Sayilarin ortlamasi %f: ",ort);  

 printf("\n"); 

} 

 

x değişkeni pointer tipinde tanımlanmış olup eleman sayısı (N) klavyeden 

okutulmuştur. Daha sonra x pointer değişkeni için malloc() fonksiyonu ile 

bellekten N adet int tipinde bellek alanı (her bir 4 byte) istenmiştir. malloc() 

fonksiyonu bellekten istenen yerin başlangıç adresini x değişkenine aktarır. 

malloc() fonksiyonunun önüne (int *) yazılarak, ayrılan bellek alanının 

başlangıç adresinin int tipi işaretçiye (pointer) aktarılacağı belirtilmiştir.   

 

N adet alan istendiğine göre x, artık N elemanlı tamsayı bir dizi olarak algılanabilir. 

Buna göre x[0] ayrılan bölgenin ilk adresindeki değeri temsil eder. Benzer olarak 

diğer elemanlar da, bellekte peş peşe sıralanır. Bu yüzden scanf fonksiyonu ile 

x’e bir dizi gibi elemanlar okutulmuştur. Eğer x bir dizi gibi ifade edilmek 

istenmiyorsa i. eleman x[i], *(x+i) şeklinde de kullanılabilir. x’in 

elemanların toplamı toplam adlı değişkene aktarılmaktadır. x için ayrılan bellek 

alanı ise bu işlemlerin bitiminde free() fonksiyonu ile serbest bırakılmıştır.  

 

Yukarıdaki program sıradan bellek kullanımından oldukça farklıdır. Eğer x bir 

pointer değişken değil de, sıradan bir dizi gibi bildirilseydi, programın başında x’in 

eleman sayısının mutlaka belirtilmesi gerekirdi. Bu, bize pointer kullanımının ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir.  
 


