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0.1 Kapalı Bir Fonksiyonun Grafiği Nasıl Çizilir?

Diyelim ki, gerçel düzlem, R2, üzerinde tanımlı gerçel değerli bir f fonksiyonu ver-
ilmiş olsun. Şu bağıntıyı

f(x, y) = 0 (1)

nasıl çizersiniz? Daha özel olarak, bu eğrinin üzerindeki bir p noktası civarında, bu
eğriyi nasıl çizersiniz? Bu eğri o noktanın civarında neye benzer?

Sorularımızı daha da somutlaştıralım:

1. Hangi değişken (x mi, y mi) bağımsız, hangisi diğerine bağımlıdır (= diğer değişken
cinsinden çözülebilir) ?

2. Söz konusu noktanın civarında, bağımlı değişken nasıl bir fonksiyon ile ifade
edilir?

Bu iki sorunun yanıtı bilirsek, verilen p noktası civarında f(x, y) = 0 bağıntısını da
çizebiliriz.

Bir örnekle başlayalım:
y2 − x = 0. (2)

Bu bağıntıyı mümkün tüm (x, y) değerleri için temsili bir şekilde çizebiliriz. Temsili bir
şekilde diyorum, çünkü tüm gerçel düzlemi çizmemiz mümkün değildir. Bu bağıntı
bize bir parabol verir: Düzlemde koordinatları alışık olduğumuz şekilde yerleştirirsek,
bu kolları x-ekseni tarafına doğru uzanan bir paraboldür.

Bu eğrinin üzerinde, başlangıç noktası p = (0, 0) dışındaki tüm noktaların civarında
hem x, hem y değişkeni eğrinin üzerinde bir koordinat olarak kullanılabilir; bu du-
rumda diğer değişken, koordinat olarak kullanılan değişkenin türevli fonksiyonu olarak
görünür.

Bir kere, her noktada x değişkenini y cinsinden, x = y2 şeklinde çözebileceğimiz
açık. Bu da gösteriyor ki, her noktada x bağımlı, y ise bağımsız değişken (eğri üzerinde
bir koordinat) olarak görülebilir.

Eğer (x, y) 6= (0, 0) ise, o zaman da y değişkenini de x cinsiden çözebiliriz: Bu
durumda

y =
√
x (3)

ya da
y = −

√
x (4)

olur.
Eğer civarında bir koordinat bulmak istediğimiz q = (x0, y0) noktası için y0 > 0

ise, bu durumda q noktasının komşuluğunu betimleyen ilişki y =
√
x, eğer y0 < 0 ise

bu durumda da q noktasının komşuluğunu betimleyen ilişki y = −
√
x bağıntısıdır.

Peki başladığımız bağıntı y2−x = 0 bağıntısı ile karşılaştırdığımızdan daha karışık
bir ifade ile verilmişse ne yaparsınız?

Diyelim ki,
y2 − x(1− x)(1+ x) = 0 (5)

bağıntısı ile başladık. Bu bağıntıyı nasıl çizebiliriz?
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Bu bağıntıyı kullanarak da biraz önce olduğu gibi, y değişkenini x değişkeni cinsin-
den çözebiliriz. Bu durumda, iki çözüm vardır. Sırasıyla,

y =
√

x(1− x)(1+ x) (6)

ya da
y = −

√
x(1− x)(1+ x) (7)

olur.
Her iki durumda da, y ile x arasındaki ilişki x = −1, 0, 1 noktalarında türevlenebilir

değildir. Eğri üzerinde karşılık gelen noktalarda, sırasıyla (−1, 0), (0, 0) ve (1, 0) nok-
taları, bu değişkenlerden birini diğeri cinsiden türevlenebilir şekilde ifade edemez
miyiz? Aslında edebiliriz. Örneğin, (0, 0) noktası civarında bu eğri, y2 = x eğrisine
benzer ve yine aynı civarda y bağımsız değişken, x bağımlı değişken görevi görür. Bu
noktada, y2−x(1−x)(1+x) = 0 eğrisini daha da iyi betimlemek istiyorsanız, bu bağın-
tıyı kullanarak, x değişkeninin y değişkeni cinsinden Taylor serisi açılımını yapmanız
gerekir.

Başladığımız y2 − x(1 − x)(1 + x) = 0 eğrisi ile y2 = x eğrisinin (0, 0) noktası
civarında çakışmasının nedeni, bir takım a3, a4, . . . katsayıları için, x değişkeninin y

değişkeni cinsinden seri açılımının x = y2 + a3y
3 + a4y

4 + · · · olmasıdır. Bu durumda,
x değişkeninin y cinsinden seri açılımının

x = y2 + y6 + · · · (8)

şeklinde başladığını görürüz.
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