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0.1 Fonksiyon Çizimleri

Verilen fonksiyonları zaman zaman görsel olarak ifade edebilmek isteriz. Bu görselleştirme
işlemine fonksiyonun grafiğini çizmek denir. Bir fonksiyonun tüm tanım kümesi üzerindeki
grafiğini değil de, bir noktanın dolayındaki görüntüsünü anlamak isteyebiliriz. Bu
durumlarda, fonksiyonun tamamının grafiğini çizmemiz gerekmez. Fonksiyonların
grafiğini çizerken yapacağımız temel işlemleri anlarsak, grafiği çizmeksizin de fonksiy-
onun bir nokta dolayındaki davranışı hakkında akıl yürütebiliriz.

Bir y niceliğini x niceliği cinsinden ifade edebilirsek, örneğin x ve y sırasıyla kübün
kenar boyu ve hacmini temsil etmek üzere y = x3 gibi, bu iki nicelik arasındaki
bağıntıyı çizerek elde ettiğimiz eğri için,

x 7→ y := x3 (1)

fonksiyonunun grafiğidir deriz.
Benzeri şekilde, bir x niceliğini y niceliği cinsinden ifade edebilirsek, örneğin x ve

y sırasıyla karenin alanı ve kenar boyunu temsil etmek üzere y2 = x gibi, bu iki nicelik
arasındaki bağıntıyı çizerek elde ettiğimiz eğri için,

y 7→ x := y2 (2)

fonksiyonunun grafiğidir deriz.
Bu değişkenler arasındaki bağımlılıkları şöylece temsil edebiliriz:

fonksiyon x y

x 7→ y = x3 bağımsız bağımlı
y 7→ x = y2 bağımlı bağımsız

Tablo 1: Kim kime bağlı?

İlk durumda (y = x3), x değişkeni için bağımsız değişken, y değişkeni için ise x

değişkeninin bağımlı değişkenidir deriz. İkinci durumda ise (x = y2), y değişkeni için
bağımsız değişken, x değişkeni için ise y değişkeninin bağımlı değişkenidir deriz.

Geometride bağımsız değişkenlere, geometrik bir kümenin (örneğin yukarıdaki
her iki durumda da bir eğrinin) noktalarını parametrize ettikleri için koordinatlar da
deriz. Yukarıdaki ilk durumda x değişkeni, ikinci durumda ise y değişkeni sırasıyla
y = x3 ve x = y2 eğrilerinde koordinat görevi görürler.

Dolayısıyla, bir f(x, y, z) = 0 yüzeyi üzerinde bir p noktası civarında koordinatlar bu-
lunuz demek, bu p noktasının civarında bu üç değişkenden birini, (örneğin x değişkenini)
diğer değişkenlerin (bu örnekte y ve z değişkenlerinin) bir fonksiyonu olarak çözünüz demek-
tir.
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