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ÖN SÖZ 

Çağımızın gereği teknolojinin ve onun yanısıra bilgisayarların 

eğitim ortamlarına entegre edilmesi, eğitim kalitesinin artmasına yol 

açmaktadır. Yapılan çalışmaların bu doğrultuda olması, konunun ne 

kadar önemli olduğunun bir belirtisi olabilir. Bir öğretmen olarak 

matematik gibi soyut bir dersin anlatılmasında ne gibi zorluklarla 

karşılaştığımı çok iyi bilirim. Wolfram Mathematica programıyla tanışıp 

kullanmaya başladığım andan itibaren matematik dersinin anlatımında 

bana ciddi bir destek sağladığını çok iyi fark ettim. O yüzden 

Mathematica ile matematik uygulamaları ve Dinamik Matematik 

Öğrenme Nesneleri (DMÖN) adlı kitabın yazılmasına karar verdim. Bu 

kitapta Wolfram Mathematica kurulumu ve Menüleri, matematiksel 

ifadeler, fonksiyonlar ve komutlar anlatılmaktadır. Bu kitabın hazırlanma 

sürecinde akademik desteğini esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. 

Aslan Gülcü’ye teşekkürlerimi sunarım. 

Kitabın akademiye ve alana faydalı olması dileklerimle… 

Dr. Ali BABAPOUR GOLEZANİ 

       2022, Erzincan. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

NEDEN WOLFRAM MATHEMATİCA 

Çağımızın vazgeçilmezi olan bilgisayar, bireylerin yaşantılarında 

rastladıkları problemlere karşı değişiklik sağlamaya devam etmektedir. 

Eğitim alanlarında birçok uzman tarafından kullanılması önerilern 

bilgisayar ve onun yanısıra programları ve yazılımları, yeni nesilin 

teknoloji aracılığı ile kısa sürede kalıcı ve derinden öğrenmelerine 

destekte bulunmaktadır. Soyut altyapısı olan matematik gibi bir bilim 

alanın kavramlarını somutlaştırıp ve sevdirerek öğrenilmesine sebep olan 

bilgisayar programlarının başında geleni Mathematica programıdır. 

Wolfram Research şirketi tarafından üretilen ve ilk sürümü 1988 

yılında çıkartılan Mathematica programı “Kernel-Front End” mantığını 

taşıyan, grafik ara yüzle çalışan ve simgesel niteliği (Symbolic 

Computation) olan bir yazılımdır. Sayısal ve simgesel işlemleri yapabilen 

Mathematica programında denklemler, sembolik hesaplamalar ve grafik 

nesneleri yer almaktadır. Wolfram Mathematica, matematik işlemlerinde 

her türlü projeyi yapabilmek için kendi içinde. nb uzantısını taşıyan 

Wolfram notebook dosyasını barındırır. Bu dosyada In (input/girdi) 

hücreleri içerisinde komutlar yazılır ve Out (output/çıktı) hücreleri 

içerisinde de çıktıları elde edilir. Bu programın yazılım altyapısında C, 

Fortran, Basic ve Pascal yazılım dillerinde kullanılan benzeri kodlar 

barındırmaktadır. Programın önemli özelliklerinden biri de 

genişletilebilir bir sistem olmasıdır (Gülcü, 2004; Ardıç & İşleyen, 2017). 

Mathematica yazılımı, başta matematik olmak üzere fen bilimleri, 

mühendislik, veri bilimi (data sciences), ileri ve hassas hesaplamalar, ar-

ge, teknik danışmanlık, derin öğrenme, yapay zekâ gibi daha bir çok 

alanda kullanılmasının yanında çıktıların yapılandırmacı özelliğine 

uygun tasarlanması açısından matematiğin hangi konusu olursa olsun 
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görselleştirme ve çözüm-çizim altyapısı ile bilgisayar destekli matematik 

öğretiminde özellikle kullanılan önemli bir platformdur.  

WOLFRAM MATHEMATİCA’NIN ÖZELLİKLERİ 

Wolfram yazılımcıları tarafından Mathematica programının 

hesaplama çekirdeği kapasitesi üzerinde yapılan yeni güncellemelerde, 

sürümün kullanışlığı ve eski sürümlerle uyumluluğu sağlanılmıştır. Sözü 

geçen yeni özelliklerin tanımı ve açıklamaları maddeler olarak 

verilmektedir.  

 PDF, GİF, TİFF, EPS, MOVI gibi bilinen tüm dosya 

çeşitlerinde otomatik dönüştürme 

 Kernel işlemlerinden az hafıza tüketmesi ve yüksek performans 

sağlaması  

 ASCII-dışı işaretlerin kullanılmasında destek sağlaması 

 UNİCODE set desteği 

 Defter arayüzü 

 Otomatik kernel başlama özelliği 

 Notebook’ta her güncelleme ile artan bimlerce matematiksel 

karakterlerin barınması 

 Yazı kurallarına ilişkin her türlü sembolik dil karakterleri 

 Yüksek kaliteli temelli çıktı (output) dosya kapasitesi 

 Yeni Split, phyton gibi sembolik programlama 

fonksiyonlarının kullanılması 

 Yüksek düzeyde aralık aritmetiği desteği 

  Held kalıpları üzerine support sağlama 

 Notebook animasyonları için kernel kontrolu sağlama 

 Yenilenmiş hazır plinomlar ve Fibonacci sayıları 

 Grafik kalitesi üzerinde doğrudan kontrol sağlanması 

 İnternet ortmamında OLE desteği 
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 Farklı dosya türleri için güncel biçimlendirme yapabilmesi 

 Değiştirilebilir sayısal etkin kontrol modeli 

 Yenilenmiş Gröbner düzeltim ve azaltım özelliği 

 Sembolik yazı dosyası oluşturmak için hazır programlanabilir 

belgeler 

 Kullanıcıya tercihli sembolik dil seçeneği 

 Grafik ve Metinler için dil-temelli kontrol 

 Yüksek seviyede sayısal integral çözümü 

 Webde Mathlink, wolfram alpha gibi eğitim linklerine ve 

kitaplıklarına paylaşım 

WOLFRAM MATHEMATİCA’NIN İLKELERİ 

Bilişim Teknoloıjilerinde (BT) hangi program veya yazılımına 

bakarsanız bakın, bazı kurallar ve ilkelerle karşılaşmanız kaçınılmazdır. 

Wolfram Mathematica yazılımı da bu durumdan müstesna değildir. 

Kullanıcının ne kadar deneyimli bir yazılımcı veya çok iyi bir matematik 

altyapısının olması Mathematica programının belirlediği kurallara 

uymadan kullanacağı anlamına gelmez.  

Dolayısıyla ilk adımda Mathematica’yı öğrenmek için 

kuralsızcasına hareket etmek sizi ileride karmaşık ve kavranması zor olan 

konularda sıkıntıya düşmenize sebep olabilir. İşin iyi tarafı Mathematica 

ilkelerinin az olması öğrenme kolaylığına, geniş bir biçimde kullanılması 

da profesyonelliğine işaret eder. Mathematica’da bir ilkeyi, bir kuralı, bir 

yazım çeşidini belli bir metot için kullandığınızda, aynı ilkeyi farklı 

durumlarda ve uygulamalarda da kullanma şansınız vardır. Bu 

programcıyı rahatlatan büyük bir esnekliktir.  

Örneğin, matematikte grafik nesneleri için dönüştürme kuralının 

kullanılması, cebirsel ifadelerin anlatımı için de geçerli bir kuraldır. Bu 

yüzden Mathematica’nın altyapısını öğrenmenin en kolay yolu ilkeleri 

sabırla takip etmek ve kuralların sadece bir bölüm anlatımı için geçerli 

olmadığı mantığını kavramaktadır. Bunun yanısıra öğrenilen her hangi 

bir ilkenin genel biçimde farklı parametreler ve argumanlar üzerinde de 
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uygulana bilinmesi Mathematica’nin ne kadar geniş ve esnek bir program 

olduğunun göstergesidir.   

Kısacası, Mathematica programını öğrenmede yapmanız gereken iş 

adımları sıkılmadan takip etmeniz ve programı öğrendikten bir süre sonra 

elde ettiğiniz kazanımlarınızı uygulanarak pekiştirenizdir. Bu altyapıyı 

oluşturmanız için ilkeleri baştan sona sabırla öğrenip takip etmelisiniz.    

MATHEMATİCA’NIN YÜKLENMESİ 

Mathematica’nın son sürümünü Wolfram Mathematica sitesinden 

lisanslama ücretlerini yatırmış olmanız koşuluyla indirebilirsiniz. Alttaki 

linki yazdığınızda sprogramın Setup (Kurulum) dosyasına ulaşabilirsiniz: 

https://user.wolfram.com/portal/myProducts.html 

Mathematica sürümünü bilgisayarınıza yüklemeniz için aşağıdaki 

adımları takip etmeniz gerekmektedir: 

Adım 1: 

 

Kurulumun ilk ekrandır, Next (İleri) seçeneğine tıklayarak wolfram 

Mathematica programının kurulması başlatılır.   

  

https://user.wolfram.com/portal/myProducts.html
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Adım 2: 

 

Yükleme işleminin bu aşamasında programın otomatik olarak C:\ 

sürücüsüne yükleme yapmaktadır. Programın diğer bir sürücüye (D, E 

vd.) yüklemesini sağlamak için browse (gözat) sekmesine tıkayıp açılan 

pencereden farklı bir sürücü seçerek programın sabit diske yüklemesini 

sağlayabilirsiniz.   

Adım 3: 

 

Bu aşamada Optional Components ve Wolfram Extract kutularını 

işaretleyip Next sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. 
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Adım 4: 

 

Eğer Mathematica programının dosya ismini farklı bir isim yapmak 

istiyorsanız isteğiniz dosya ismini beyaz kutucuğa yazıp ileri sekmesine 

tıklamanız gerekir. Aynı isimle dosya ismi yüklensin istiyorsanız 

değişiklik yapmadan Next’e tıklamanız yeterli olacaktır. Pencerenin sol 

alt kısmında kurulumun Başlat menüsünde görünmesini istiyorsanız 

kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.   

Adım 5: 

 

Bu aşamada Install (yükle) sekmesini tıkladığınızda programın 

seçilen sürücüye yüklenmesini başlatabilirsiniz. 
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Adım 6: 

 

Programın seçilen C:\ sürücüsüne kuruluma başladığını işlemini 

göstermektedir. 

Adım 7: 

 

Bu aşamada Completing the Wolfram Mathematica installation 

(Wolfram Mathematica kurulumunu tamamla) mesajını aldığınızda 

Finish sekmesini tıklayarak sürümün başarıyla kurulmasını tamamlanır. 

Eğer bu aşamadan sonra programın öğreticisine göz atmak başların 



Wolfram Mathematica İle Matematik Uygulamaları ve Dmön Tasarımı 

8 

istiyorsanız Launch Wolfram Mathematica kutusunu işaretlemeniz 

gerekmektedir. 

Adım 8: 

 

Bu kısımda Connect to a network license sunucu (network lisans 

serverine bağlan) seçeneğine tıklayarak programın indirilen serverden 

aktif olmasını sağlamış oluyoruz. Manual activation (manual aktifleme) 

seçeneğinde programın keygen koduna İnternet veya Wolfram 

şirketinden ulaşıp programının activasyon işlemini yapabilirsiniz. Online 

activation bölümünde wolfram sitesine bağlanılıp belli bir maliyet 

karşılığında programın activation işlemini yapabilirsiniz. Eğer porgramın 

lisans hakkı (kullanım hakkı) bir kurum adına alınmış ise sistem 

yöneticisinin size vereceği IP adresini Online activation sekmesini 

seçerek aktive edebilirsizin.  
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Adım 9: 

 

Server name (sunucu adı) kısmına siteden indirilen Mathematica 

programının serverini alıp bu kısıma eklemeniz gerekir 

Adım 10: 

 

Bu aşamada sunucu name kutusuna sitede yer olan adresi yazıp 

active tuşuna tıklamanız yeterli olur. 
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Adım 11: 

 

Bu adımda programın lisans koşulları ile ilgili açıklamalar yer 

almaktadır. I accept the terms of this agreement (bu sözleşmenin şartlarını 

kabul ediyorum) kutusunu işaretleyip OK sekmesini tuşlamanız gerekir. 
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MENÜLER 

 

Wolfram Mathematica 10. sürümü diğer sürümlerden farklı bir 

menü listesi ile hazırlanmıştır. Önceki sürümlerin yazılım ve güncelleme 

boşlukları bu sürümde kabul edilecek düzeyde kapatılmıştır.  

Menü çubuğu File, Edit, İnsert, Format, Cell, Graphics, Evalution, 

Palletes, Window ve Help sekmelerinden oluşmaktadır. Programın 

yazılım altyapısı farklı programlama dillerinin komutlarını destekleme 

özelliğine sahiptir. Programın menü çubuğunda her sekmenin işlemi ve 

içinde yer alan komutları detaylı olarak tanıtılacaktır. Programın 

menüsünde yer alan sekmeler resimli anlatımla verilmektedir. 
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File Menü (Dosya Menüsü): Bu 

pencerede File menüsüne ait komutlar 

açıklamasıyla birlikte verilmektedir. Var 

olan her bir komutun ne tür işlem 

yapması hakkında gereken açıklamalar 

sırayla anlatılmaktadır. Programda 

dosyaların açma, kapatma, çıktı alma, 

kaydetme işlemlerini içeren bir 

sekmedir. 

New (Yeni): File menüsünde yer 

alan bu komut, yeni boş bir belge 

dosyası oluşturmasını sağlar. 

Mathematica’da açılan bu boş belgeye 

istenilen komutlar yazılmasıyla işlemler 

yapılabilir. 

Open (Aç): File menüsünde yer 

alan bu komut, bilgisayarın hafızasında 

olan Mathematica dosyalarının açılmasını sağlar. Open tuşuna 

tıkladığınız zaman açılan pencereden bilgisayarınızın belleğinde önceden 

var olan Mathematica dosyasını bulur ve çalıştırabilirsiniz. 

Open from Wolfram Cloud (Wolfram Bulutla Aç): Bu komutla 

İnterrnet ortamından oluşturulan wolfram bulutuyla lazım olan her türlü 

dökümanı indirip kullanabilirsiniz. 

Close (Kapat): Bu komut Mathematica programından açılan 

dosyayı kapatır. Kapatma işlemi sırasında değişikliklerini kayıt edip 

edilmediğini sizden sorucaktır.  

Save (Kaydet): File menüsünde yer alan bu komut, dosya üzerinde 

yapılan işlemlerin dâhili hafızaya kaydetmesini sağlar. Mathematica 

programında Save komutuna tıkladığınız zaman sizden dosyayı nereye 

kayetmek istediğinizi sorucaktır. Dosyaya isim vererek kayıt yapmanız 

gerekmektedir. Kayıt yapıp tekrardan aynı dosyayı çalıştırdığınız zaman 

save komutuyla aynı isim üzerinden kayıt işlemi yapılacaktır. 
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Save As (Farklı Kaydet): Eğer Mathematica programında bir 

dosyayı yeni bir isim altında kaydetmek istiyorsanız veya açılan dosyayı 

kayıt olduğu yerden farklı bir yere kayıt yapmak istiyorsanız bu komutu 

kullanmanız gerekir.  

Save from Wolfram Cloud (Wolfram Bulut Bilişimine Kaydet): 

Bu alanda İnternet aracılığıyla gerekli dosyalarınızın kaydedip 

indirmesini sağlayabilirsiniz.  

CDF preview (CDF öngörüntü): Bu komutla, CDF player veya 

Player pro sekmesini seçerek dosya veya nesnelerin çalışmasını 

sağlayabilirsiniz. 

CDF Export (CDF Çıkışı): CDF dosyaların web kombinasyonu 

ile çıktısını istiyorsanız eğer, CDF web embeddable komutunu 

seçmelisiniz. CDF dosyaların bağımsız olarak çıkarılması için CDF 

Export komutundan standalone komutunu seçmeniz yeterli olur. 

Mathematicanın 10. Versiyonundan sonrasını kullanıyorsanız CDF 

Export yeterli olacaktır. 

Printing Setting (Yazırma Araçları): File menüsünde yer alan bu 

komut, hazırlanan dosyanın kâğıt üzerine yazıcı tarafından yazdırılmasını 

sağlamaktadır. Bu komutta yazdırılacak sayfanın kenar boşlukları, 

büyütme, küçültme, sayfa sayısı, tekli-çiftli sayfa sayısı, yatay ve dikey 

konumları gibi ayarlamalar yer almaktadır. İstenilen ayarlamaları 

yaptıktan sonra Print sekmesine tıklamanız yeterli olucaktır.  

Print (Yazdır): Bu komutla işlem yapılan dosyanın belge üzeri bir 

çıktı olarak yazdırılmasını sağlar. 

Printing Preview (Yazdırma Öngörünümü): Yazdıran dosyanın 

kâğıt üzerinde son formatını izlemek istiyorsanız Printing Preview 

komutunu uygulamanız gerekir. Bu komutla belge yazdırılmadan önce 

nasıl bir gösteri olmasını size vermiş olucaktır. Gözden kaçan bazı 

ayarlama hataların giderilmesi için çok kullanışlı bir komuttur.  

Exit (Çıkış): Mathematica’da açılan dosyadan tamamen çıkmak 

istiyorsanız bu komutu kullanmanız gerekir. Programda Exit komutunu 

uyguladığınızda sizden yapılan değişiklikleri kaydetmek istiyormusunuz 

sorusu sorulacaktır. Uygulamada Yes(Evet) sekmesini seçerseniz eğer 



Wolfram Mathematica İle Matematik Uygulamaları ve Dmön Tasarımı 

14 

işlemler kayıta alınır. Aksi takdirde 

yapılan işlemler silinerek dosyanız 

kapatılır. 

Edit Menu (Düzenleme 

Menüsü): Bu komutta dosyalar 

üzerinde kesme, kopyalama, 

yapıştırma gibi işlemler yapılmaktadır. 

Undo (Geri Alma): Edit 

menüsünde yer alan bu komutla, 

yapılan işlemi bir önceki işleme 

taşımaktır. Dosya üzerinde 

uygulamaların hangi aşamasında 

olursa olsun olun bir önceki işleme 

geçmesi için Undo komutu kullanılır. 

Redo (Yeniden Yap): Edit 

menüsünde yer alan bu komut, önceki 

işlemi yeni yapılmış işleme taşır. Undo 

komutuyla geçiş yapılan önceki işlem, Redo’yla bir sonraki işleme 

aktarılır. 

Cut (Kes): Bu komutla yazı, resim ve hücreler olduğu yerden 

silinir ve panoya Paste (yapıştır) yaparak taşınılır. İstenilen metin, grafik 

veya hücreyi fare’nin sol tuşunu tutup kırptığınız an seçmiş olursunuz. 

Daha sonra seçilen veriyi Cut(Kes) yapıp başka yere yapıştırabilirsiniz. 

Copy (Kopyala): Edit menüsünde yer alan bu komut, seçilen 

metin, grafik veya hücreyi silmeden istenilen yere olduğu gibi kaydeder. 

Paste (Yapıştır): Edit menüsünde yer alan bu komut, Cut veya 

Copy ile seçilen metin, grafik veya hücreleri panodan alır ve belgenin 

istenilen yerine yapıştırır.  

Clear (Temizle): Edit menüsünde yer alan bu komut, işlem 

sırasında yapılan seçimin silinmesini yapar. Bu komutla yapılan 

işlemlerin hiç birisi panoya taşınmaz. 

Extend Selection (Seçimi Genişlet): Bu komut aracılığı ile dosya 

üzerinde seçim alanı istenilen alanda genişletilir.  
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Select All (Hepsini Seç): Edit menüsünde yer alan bu komutla 

belge üzerinde var olan her türlü metin, grafik veya hücrelerin hepsini 

seçer. 

Make Template (Şablon Oluştur): Bu komut, hücrelerde var olan 

herhangi bir ifade veya yazı için şablon oluşturur. 

Check Spelling (Yazım denetimi): Edit menüsünde yer alan bu 

komut, metin içerisinde yazılar ve ifadeleri denetler ve yazılar üzerinde 

lazım olan yenilikleri uygular. 

Find (Bul): Belge içerisinde normal bir yazı veya ifadenin 

bulunmasını sağlar. 

Find Next (Sonrakini Bul): Bu komut bir sonraki işlemde bul 

uygulamasını yapar. 

Find Previous( Öncekini Bul): Bu komut bir önceki işlemde bul 

uygulamasını yapar. 

Preferences (Tercihler): Hücrelerde yazı dili, ölçüm ayarlamaları 

ve biçimlendirme yapmak için tercihler sunan bir sekmedir. 

İnsert Menu (Ekleme 

Menüsü): Bu komutla belgeler 

üzerinde yazı, renk seçeneği, tablo, 

matris ve resim ekleme gibi 

ayarlamalar yer almaktadır. 

İnput from Above (Yukarıdan 

Giriş): İnsert menüsünde yer alan bu 

komutla yazı için üstten giriş ekleme 

işlemi yapılabilir. 

Output from Above (Alttan 

Giriş): İnsert menüsünde yer alan bu 

komutla yazı üstü ve ifadelerin yukarı 

bölgesinden çıktı alınabilir. 

Cell with Same Style (Aynı stile Sahip Hücre): İnsert menüsünde 

yer alan bu komutla aynı sitilde hücre oluşturabilirsiniz. 
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İnline- Free from İnput (Hatiçi-Girişsiz): Mathematica 

dökümanında eklenen ifade veya yazının önünde eşittir karakteri 

oluşturur. 

Special Character (Özel karakter): Bu komutta yazı veya 

formüller için gereken özel karakterler ve sembüller yer alır.  

Citation (Alıntı): Dökümanda yer alan alıntı veya yazarları 

bulmak için uygulanan bir komuttur. Bu komutla metin içinde alıntılara 

bibliografik eklemeler yapılabilir. 

Type Setting (Yazı Ayarı): Bu komutla metinde radikal içi komut 

ekleme ve üslü işaretler kullanma, Küme ve parantez işaretleri ekleme, 

hücre satır başı ve sonuna kayma gibi işlemler yapılır. 

Table/Matrix (Tablo/Matris): İnsert menüsunde yer alan bu 

komutla matris ve tablo oluşturup istenilen ifadeleri oluşan kutucuklar 

içerisine ekleme yapabilirsiniz.  

 

 

 

Satır Ekle 

Sütun Ekle 

Yayılma Yap 

Bölünme Yap 

Yeni 
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Horizontal Line (Yatay Çizgi): Metin üst ve alt kısmına ince veya 

kalın çizgi eklemesi yapar. Ayrıca yazıların karşısına istenilen nesnelerin 

yazılmasını sağlar. 

File Path (Dosya Yolu): Bu komutla bilgisayarın hafızasında 

kaydedilmiş bir Mathematica dökümanın içeriğini önceki dosyanın 

içerise taşınmasına imkân yaratır. 

Picture (Resim):  Bu komut dosya içine bir fotoğrafın 

aktarılmasını sağlar. 

File (Dosya): İnsert menüsündeki yer alan bu komutla yerel 

diskten yeni bir dosya açabilirsiniz. 

Automatic Numbering (Otomatik Numaralandırma): Hücreler 

arası ve yazılar için karakter, kodlama ve numaralandırma işlemini 

otomatik olarak yapar. 

Page break (Sayfa Sonu): Son yazılan bir ifadeden sonra yeni bir 

sayfa açılmasını sağlar. 

Format Menu (Biçim 

Menüsü): Bu komut dosyalar 

üzerinde bir döküman 

oluşturması için ifadelerin 

biçimlendirmesini yapar.   

Style: Bu komut seçilmiş 

hücrelerin girdi/çıktı, formül, 

metin, başlık gibi işlemlerin 

ayarlamalarını yapar. Ayrca 

ifadeler için yazı tipi ve boyutu 

düzenler.  

Clear Formating 

(Biçimlendirmeyi 

Temizleme): Metin veya ifade 

üzerinde uygulanan 

biçimlendirmenin silinmesini 

yapar. 
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Stylesheet (Stil): Sayfa ortamına uygun stillerin çevirisini yaparak 

listelenen stillerin kullanılmasını sağlar. 

Screen Environment (Ekran Ortamı): Belgede ekran ortamının 

değiştirilmesini sağlar.  

Font: Hücre yazı stilini değiştirir. 

Face (Yüzey): Hücre içindeki yazının düz, altı çizili, italik ve bold 

(Kalın) olmasını sağlar. 

Size: Hücrenin yazı büyüklüğünü ayarlar. 

Text Color (Metin Rengi): Yazılan metin renginin ayarlamasını 

yapar. 

Background Color 

(Arkaplan Rengi): Yazı ve 

sayfanın arka plan rengini 

değiştirir. 

Text Alignment 

(Metin Hizalama): Hücre 

içerisindeki ifadenin sol, 

sağ ve orta ayarlamasını 

yapar. 

Text Justification 

(Metin Gerekçe): İşlem 

yapılan pencerede metin 

görünüm gerekçesi için 

%25’den Full (Tam)’a 

kadar seçenekler sunar. 

Word Wrapping 

(Kelime Kaydırma): 

Metin veya ifadenin 

görüntü özelliklerine göre 

kaydırmasını sağlar. 
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Cell Menu (Hücre Menüsü): 

Bu menüde Mathematica’da 

hücrelerin ayarlama ve yönetimine 

ilişkin komutlar yer almaktadır. 

Convert To (Dönüştürmek): 

Hücre menüsünde var olan bu 

komut, seçilen hücrenin farklı bir 

hücre biçimine geçişini ve 

dönüşümünü sağlar. 

Cell Properties (Hücre 

Özellikleri): Seçilen hücrenin 

özelliklerinde istenilen değişimi 

sağlar. Bu yüzden hücre boyutu, 

hücre kalıp ayarlaması, yatay-dikey 

formatı gibi değişikleri yapmak için hücre özellikleri komutunu 

kullanmanız gerekir. 

Cell Tags (Hücre Etiketleri): 

Hücrelerin sadece girdi ve çıktı 

satırlarını gösterir. 

Divide Cell (Hücreyi 

Bölme): Bir hücrenin birden fazla 

hücreye bölünmesini sağlar. 

Merge Cells (Hücreleri 

Birleştirme): Birden fazla 

hücrelerin bir biri ile birleşmesini 

mümkün kılmak için bu komutu 

kullanmanız gerekir. 

Notebook History (Not 

Defteri Geçmişi): Hücreler 

üzerinde yapılan her işlemin 

tekrardan okuyup uygulanmsı için kullanılan bir komuttur. 

Delete All Output (Tüm Çıktıları Silme): Belge üzerinde var 

olan tüm çıktı komutlarının silinmesini yapar. 
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Show Expression (İfadeyi Göster):  Hücre içerisinde olan yazı 

veya ifadenin görünmesini sağlar. 

Graphics Menu (Grafik 

Menüsü): Mathematica programında 

bu menüyle metin içi grafikler 

çizilebilir ve çizilen resimler üzerinde 

biçimlendirme yapılabilir. 

New Graphic (Yeni grafik): 

Grafik menüsünde yer alan bu 

komutu seçtiğinizde, sayfada grafik 

çizebilmeniz için bir boş kare alanı 

açılır.  

Drawing Tools (Çizim 

aletleri):  New Grafik komutu ile 

oluşturulan boş kare alanı içinde 

grafik çizmenize imkân sağlar. 

Alignment Guides Enabled 

(Hizalama Kılavuzları Etkinleş-

tirme): Bu komutu seçtiğinizde, 

grafik üzeri işlemlerin hizalanması etkinleşir ve çalışma esnasında sürekli 

hizalama yapmanıza gerek kalmaz. 

Rendering (Kaplama):  Grafik menüsunde yer alan bu komut, 

çizilen grafikte standart boyut ayarlaması yapar.  Rendering komutu 

içinde olan Rerender Grafik komutu, grafik tablosunun tekrardan 

biçimlendirme işlemini yapar. Bu komut grafik tablosu üzerinde istenilen 

boyut ayarlaması yapabilir.  
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Move to Frant (Öne 

Taşı): Grafik menüsünde yer 

alan bu komut, çizilen grafiği 

kare tablosu içinde öne taşır. 

Move to Back (Arkaya 

Taşı): Grafik menüsünde yer 

alan bu komut, çizilen grafiği 

kare tablosu içinde arkaya alır. 

Move Forward (İleri 

Git): Grafik menüsünde yer 

alan bu komutla çizilen 

grafiğin karşıya hareket 

ettirilmesi yapılır. 

Move Backward (Geri 

Git): Grafik menüsünde yer 

alan bu komutla çizilen 

grafiğin arkaya hareket 

ettirilmesi yapılır. 

Align Bottoms (Altları 

Hizala): Grafik menüsünde 

yer alan bu komutla çizilen 

grafiğin Alt taraftan 

sıralanması yapılmaktadır. 

Align Tops (Yukarıları Hizala): Grafik menüsünde yer alan bu 

komutla çizilen grafiğin Üst taraftan sıralanması sağlanılır. 

Distribute Left Sides (Sol Tarafları Dağıt): Grafik menüsünde 

yer alan bu komutla grafiğin sol tarafa dağılması ve kayabilmesi 

sağlanılır. 

Distribute Tops (Üstleri Dağıt): Grafik menüsünde yer alan bu 

komutla grafiğin Üst tarafa dağılması ve kayabilmesi sağlanılır. 

Evaluation Menu (Değerlendirme Menüsu): Mathematica’da 

hücreler üzerinde gerekli değerlendirme yapmak için kullanılan bir 

komuttur. 
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Evaluate Cells (Hücreleri 

Değerlendirme): Değerlendirme 

menüsünde var olan bu komut, 

seçilen herhangi bir hücreye 

değerlendirme yaparak her bir 

hücreden alınan çıktıyı bir sonraki 

hücreye yerleştirir. Klavyede 

SHİFT + İNTER tuşlarının yaptığı 

işlem Evaluate cells komutunun 

devreye girmesi için kullanılan 

kısayoldur. 

Evaluate in Place (Yerinde 

Değerlendime): Değerlendirme 

menüsunde var olan bu komut, 

seçilen hücreye değerlendirme 

yapar.  

Evaluate in Subsession (Alt 

Oturumda Değerlendirme): Bu 

komut, hücrenin alt bölümünde 

değerlendirme yapar. 

Dynamic Updating Enabled 

(Dinamik Güncelleme 

Etkinleştirilme İşlemi): Programın otomatik güncelleme yapılmasını 

gerçekleştirir. 

Convert Dynamic to Literal (Dinamiği Değişmezliğe 

Dönüştür): Değerlendirme menüsünde yer alan bu komut, dinamik 

ifadelerin sözel ifadelere dönüştürmesini sağlar. 

Kernel Configuration Options (Çekirdek Yapılandırma 

Seçenekleri): Bu komutla Mathematica’nın sayfası üzerinde çalışma, 

durdurulma ve hücre ayarlarının gösterimi yapılmaktadır. Ayrıca kernel 

komutu ile bellek büyüklüğü ve görüntüleme biçimi yapılmaktadır. 
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Paralel Kernel Configu-

ration (Paralel Çekirdek 

Yapılandırması): Değerlendirme 

menüsunde yer alan bu komutta 

kernel ayarlamaları ile ilgili genel 

tercihler seçenekleri ve paralel 

kernel uygulamaları yer 

almaktadır. Uygulayıcı sözü 

geçen pencereden kernel 

uygulama ayarlamalarını 

yapabilir. 

Notebook’s Kernel 

(Çekirdek Yazı defteri): Bu 

komut kullanıcıya kernel defterini 

kullanması için yerel, otomatik ve 

farklı notebook kernel 

seçeneklerini sunmaktadır. 

Kullanıcı kullanması için istediği 

kernel defteri tercihini yapabilir.  

Start Kernel (Çekirdeği 

Başlat): Bu komut Mathematica programında yerel çekirdeğin 

başlatılmasını yapar ve çekirdekte durdurma ve ekleme gibi işlemlerin 

gruplu uygulanmasını sağlar. 

Quit Kernel (Çekirdekten Çık): Notebook’s kernel tercihlerinin 

ve çekirdeğin kapatılmasını yapmak için Quit Kernel komutunu seçerek 

çekirdeğin etkisiz olmasını sağlayabilirsiniz. 
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Palettes Menu (Paletler 

Menüsü): Bu kısımda matematiğe ait 

istenilen karakterler, matematiksel 

simgeler, formüller ve karakterler yer 

almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Basic Math Assistant (Temel Matematik Asistanı): Bu komut 

içerisinde matematik konularına ait temel formüllerle karakterler yer 

almaktadır. Kullanılacak karakterler ve matematiksel ifadeler Basic 

(temel) ve Advance (Gelişmiş) olarak iki asegmente ayrılır. 
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Classroom Assistant (Sınıf Asistanı): Sınıf asistanı adlanan bu 

komutta, hesaplama ve yönlendirme elemanları ve matematiğe ait temel 

ifadeler yer almaktadır. Bu segmentin ifadeleri Basic (Temel) ve 

Advance (Gelişmiş) gruplarına ayrılmaktadır. 
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Writing Assistant (Yazı 

Asistanı): Bu komutta hücreye 

ait başlık, metin, renk 

seçenekleri, arkaplan rengi ve 

metin hizalama gibi tercihler 

yer almaktadır. 

Slide Show (Slayt 

Gösterisi): Paletler menüsunde 

yer alan bu komutla dosya 

üzerinde uygulamaları slayt 

gösterisi biçiminde 

izleyebilirsiniz 

Chart element Schemes 

(Grafik Öğesi Şemaları): 

Paletler menüsunde yer alan bu 

komutta genel, statistik ve finansal chartlar (grafikler) yer almaktadır. 

Dosyada analizlerin grafiksel gösterimi bu komutla yapılır. 

Color Schemes (Renk Şemaları): Paletler menüsunde yer alan bu 

komutla kullanılan grafiklerin renk şemalarının değiştirilmesi 

yapılmaktadır. 

Special Characters (Özel Karakterler): Bu komutta ifadeler ve 

formüller için gereken özel karakterler ve sembüller yer almaktadır.  

Other (Diğer): Paletler menüsunde yer alan bu sekmede, cebirsel 

ve temel matematiksel komutlar ve formüller yer almaktadır. Cebirsel 

komutlar için algebraic manipulasiyon sekmesi ve temel matematik 

ifadeleri için Basic Math input sekmesi seçilebilir. 
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Window Menu ( Pencere 

Menüsü): Pencere üzerinde 

düzenleme ve ayarlama yapmak 

için kullanılan bir komuttur. 

Magnification (Büyütme): 

Windows menüsunde yer alan bu 

komut, sayfa içinde yazılan metin 

ve formüllerin büyüklüğünün 

%50’den 300’e kadar aralığında 

değişmesini sağlar. 

Toolbar (Araç Çubuğu): 

Wolfram Mathematica programının Windows menüsunde yer alan Tools 

(Araçlar) komutunda, Ruler (Cetvel), Formatting (Biçimlendirme), 

Templating (Şablon) ve Testing (Test yapmak) seçenekleri yer 

almaktadır. Ruler komutuna tıkladığınız zaman sayfanın üst tarafında 

ölçüm aracının oluşmasını sağlamış olursunuz.   

Formatting komutuna tıkladığınız zaman bir görev yöneticisi 

kutusu oluşur. Bu kutuda Tite (Başlık), Character (Karakter), Subchapter 

(Alt Kısım), Section (Bölüm), Subsection (Alt Bölüm) gibi seçenekler ve 

yazı hizalama türleri yer almaktadır. Templating komutunu seçtiğinizde 

program size çalışmanız ile ilgili şablonlar sunacaktır. Testing komutunu 

kullandığınız zaman sayfada olan yazı ve ifadelerin bir notebook testing 

(Test Defteri)’e dönüşmesini sağlayabilirsiniz. 
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Handwriting İnput (El Yazısı Girişi): Windows menüsunde yer 

alan bu komutla, yazı kalemi kullanarak dökümanda olan elyazılarını 

standart yazı formatına dönüştürür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrange Windows (Pencereleri 

Düzenle): Bu komutla ekranda açılan 

uygulama penceresinin ayarlamaları 

yapılır. 

Bring All to Front (Tümünü 

Öne Getir): Bu komutla seçilen 

yazılar, resimler ve ifadelerin ekranda 

öne getirilmesi sağlanılır. 

Full Screen (Tam Ekran): 

Windows menüsundeki Full Screen 

(Tam Ekran) komutuyla görüntü 

ortamının tam ekran gösterilmesi 

sağlanılır. 
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Help Menu (Yardım Menüsü): Wolfram Mathematica’da yazılım 

ve kullanım içerikleri, aktivasyon işlemleri bu menüde yer almaktadır. 

Wolfram Documentation (Wolfram Belgeleri): Bu seçenekte 

Wolfram Mathematica’da çalışılacak her türlü belgeye ulaşılır. 

Find Selected Function (Seçili İşlevi Bul): Kullanılan sayfada bir 

ifade hakkında yardım için kullanılır.  

Wolfram Website (Wolfram Websitesi): Wolfram Mathematica 

sürümü ve şirketi hakkında her türlü desteği wolfram sitesinden 

alabilirsiniz. 

Register Software (Yazılımı Kaydet): Yazılımın kayıtını 

oluşturmak için bu komut kullanılır. 

About Wolfram Mathematica (Wolfram Mathematica 

Hakkında): Mathematica programı ve yazarları hakkında bilgi edinmek 

için bu komut kullanılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

WOLFRAM MATHEMATİCA’YA ALIŞMA 

Mathematica programında yapılan her türlü işlem hücreler içinde 

yer alır. Hücreler sayfanın sağ kenarı köşeli parantez içinde oluşturulur. 

Hücreler içinde yazılan komutların sonucunu görmek için Shift + Enter 

tuşlarına birlikte basılması gerekir. Eğer yazılan komutlarda Print yoksa 

o zaman Mathematica programı sadece tek bir sonucun yazdırılma

işlemini yapar. Programın uygulama menüsünde bir yazının 

yazdırılmaması için satır sonu; işaretini kullanmanız şarttır. Mathematica 

programında her bir işlem komutu için İn[…]:= sembolü otomatik olarak 

yazının sol tarafında oluşur. Yazılan satırın çıktısı için Out[…]:= 

sembolü bir alltaki satıra otomatik olarak eklenir. Her hücre içinde 

istenilen sayıda komutlar kullanılabilir. Eğer Mathematica programında 

yazılan bütün komutların işlenmesini istiyorsanız satır sonu; işaretini 

yazmanız gerekir. Aksi takdirde program sadece son satırın işlemini ele 

alır. 
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Mathematica’ da üslü sayılar, yüzdelik ve karekök gibi işlemlerin 

sonuçlarını istediğiniz duyarlıkta elde edebilirsiniz. 

 

İşlenilen sonucun yaklaşık sayısal biçimde hesaplaması için 

N[karakter] komutu kullanılır.  

Örnek: sonucun yüzdelik değerinin hesaplanması: 

 

Görüldüğü gibi program son çıktının yüzdelik değerini üslü 

ifadelerle hesaplamaktadır. 

Mathematica’da matematiksel işlemler için istediğiniz sayıda 

sonuç elde edebilirsiniz: 

Örnek: 12 rakamın karekökünü 22 hanede hesaplanması: 

 

 Veya 55 rakamın 33 haneden oluşan karekökü: 
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Mathematica’da matematiksel işlemler yapmanız için 

fonksiyonların nasıl ve nerede kullanılması ile ilgili kurallara uyulması 

gerekmektedir. Programda bir fonksiyonun yazdırılması için ilk harfinin 

büyük yazılması gerekir. Daha sonra fonksiyona ait unsurlar köşeli 

parantez içinde yazılır. Örneğin PolarPlot[ ] fonksiyonu programda çıktı 

olarak hiçbir işlem yapamaz. Sadece uyarı mesajı şeklinde unsurların 

yazılmaması ile ilgili size açıklamalar yapar. 

 

Mathematica programında fonksiyonlar hakkında bilgi edinmek 

için, kullanacağınız fonksiyonun sol tarafına ? işaretini yazmanız yeterli 

olur. Program soru işaretini algılayıp kullanacağınız fonksiyon için size 

gereken açıklamaları mesaj şeklinde gösterir.  

 

Mathematica’nın yazılım dilinin inglizce olması fonksiyonların 

yazılmasında fazla bir sıkıntı oluşturmaz. Çünkü program yazılacak 

komutlar için yeterince duyarlıdır. Örneğin: Bir matematiksel 

fonksiyonun grafiğini Mathematica’da çizilmesi için, Komutun sol 

tarafına ? işareti ekleyip baştaki iki harfini yazarak * sembolünü ilave 

edip SHİFT + ENTER tuşlarına basılması yeterli olacaktır. Böylelikle 

programa ilişkin tüm komut adlar sıralı bir şekilde gösterilecektir: 
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Yazacağınız komutlar bazen uzun kelimelerden oluşabilir. Böyle 

durumlarda sözcüğün birkaç harfini yazıp Ctrl + K tuşlarına birlikte 

bastığınız zaman sözcüğe ait kelimeler liste şeklinde sıralanacaktır. Bu 

şekilde oluşan listeden lazım olan sözcüğü kolayca bulabilirsiniz. Örnek 

olarak Mathematica’da PolynomialQuotientRemainder komutunun 

doğru yazılım şekline birlikte bakalım: 
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Görüldüğü gibi öncelikle Poly harfleri yazılmıştır. Daha sonra 

Ctrl+K tuşları aracılığı ile komuta yakın kelimeler liste şeklinde ekranda 

gösterilmiştir. 

Front-End 

Notebook (Defter) 

 Mathematica’da front-end ile oluşturulan her türlü belge notebook 

kısmına alınır. Defterler içeriğinde ses, animasyon, yazı, formül tipleri 

yer almaktadır. Defterlerin özel tipine palet (palette) denilir. Bu paletlerin 

içinde çeşitli fonksiyonlar, karakterler ve hiperlinkler aktarılmıştır. 

Böylelikle işlem sırasında istenilen sayıda defter oluşturmak mümkün 

olmaktadır. Bunun için File Menüsünden New sekmesine tıkladığınızda 

yeni bir defter uygulaması çalışma ekranına aktarılır.   
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Hücreler 

Mathematica’da işlenilen her bilgi bir hücre içinde yer alır. Her 

hücrede yazılan bilgi için özel göstergeler yer almaktadır. Eğer bir 

hücrede fonksiyon içerikli bilgi yazılırsa, sonuç çıktı olarak bir diğer 

hücreye atanır. Hücre yazı stilinde yer alan metinler, başlıklar ve 

bölümler sırayla Text, Title ve Section hücrelerine yerleşir. Çalışma 

ekranının sağ tarafında dikey parantezler her hücrenin yerini belirler. 

Çalışma ekranında yazılan her girdinin çıktısını almak için 

SHİFT+ENTER tuşuna tıklanması gerekir. 

 

Kelime İşleme 

Mathematica’nın Format menüsünde kelime işlemi için farklı 

komutlar bulunmaktadır. Bu komutlar yardımıyla metinin 

biçimlendirilmesi, renklendirilmesi ve büyüklüğü gibi değişiklikler 

kolayca yapılmaktadır. Değişiklerin hücre içinde yapılması için, 

metindeki hücreye ait parantezin ve Format menüsü komutlarının 

seçilmesi yeterli olur. Çalışma ekranında yazılan metinlerin hücre 

biçimlerini ayarlamak için Format menüsünde yer alan Show Ruler ve 

Show Toolbar komutlarının kullanılması işi kolaylaştırır. Defterde sadece 

belirli bir hücre değil, hücreler içi tüm yazıların biçimlendirilmesi için 

Style Sheets komutu kullanılır. Mathematica seçilen tüm metinler için 

hazır şablonlar önerir. Hazırlanmış şablonlar dışı bir şablonun 

tasarlanmasını istiyorsanız eğer, Edit Style Sheet Chooser komutunu 

kullanmanız gerekmektedir. Biçimlenen şablonun defterde uygulanması 

için Choose Private komutu kullanılır. Şablonun diğer çalışma defterlerde 

çalışması için Edit Shared Style Sheet kullanılır. 
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Hücrelerin içindeki bilgilerin biçimlendirilmesi için gereken 

hücrenin sağ taraftaki parantezi kullanılır. Böylelikle seçilen hücrenin 

bilgileri gereken biçimlendirmeye hazır olur ve yapılan ayarlamalar diğer 

hücreler için geçerli sayılmaz. 

Parantezler 

Mathematica’da her bir işleyiş için farklı parantez türü kullanılır. 

Program eklenen parantez çeşidine göre komutların algılanmasını yapar. 

(…) parantezi matematiksel işlemler için uygulanır: 

Örnek: 

In[41]:= 3 (7-2) 

Out[41]=15 

[…] parantezi fonksiyon tanımı için kullanılır: 

Örnek: 

In[42]:= f[x_]:= Cos[x]+1; f[𝝅] 
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Out[42]= 0 

[[ ]] çifte parantez, kümeden bir elemanın seçilmesini yapar: 

Örnek: 

In[43]:= mylist[[7]] 

Out[43]= z 

MATHEMATİCA’DA MATEMATİKSEL İŞLEMLER 

Her bilgisayar yazılımın altyapısında kendine ait uygulamalı 

ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeleri öğrenmeden programlama konusuna 

başlamak imkânsızdır. Dolayısıyla bu ifadeleri öğrenmekle birlikte 

kullanıcıya programın kolayca kullanılması hakkında da olanak 

sağlayacaktır. Programın temelini oluşturan bazı önemli uygulamalı 

ifadeler detayları ile anlatılmaktadır:  

Matematiğin Dört Ana İşlemini Yapma 

3 sayının toplamı: 

In[21]:=123456789+987654321+24681012 

Out[21]= 𝟏𝟏𝟑𝟓𝟕𝟗𝟐𝟏𝟐𝟐 

Aynı 3 sayının çarpımı: 

In[22]:=123456789*987654321*24681012 

Out[22]= 𝟑𝟎𝟎𝟗𝟒𝟐𝟎𝟕𝟑𝟏𝟔𝟖𝟐𝟓𝟐𝟒𝟒𝟐𝟓𝟖𝟏𝟐𝟐𝟐𝟖 

Aynı 3 sayının ayrımı: 

In[23]:=123456789-987654321-24681012 

Out[23]= −𝟖𝟖𝟖𝟖𝟕𝟖𝟓𝟒𝟒 

2 sayının bölümü: 

In[24]:=36/2 

Out[24]= 𝟏𝟖 

İsim Atama 

Bu ifade ile bir değişkene istenilen değerin atanılması yapılır. 
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Örnek: bir x değişkenine 2 değeri aktarılsın: 

In[11]:=   x=2 

Out[11]=   2 

Veya bir z değişkenine 5 değeri atansın: 

In[12]:=   z=6 

Out[12]=   6 

Şimdi yukarıdaki çıktılardan bir bölme işlemi yapalım: 

In[13]:=   Sect= 
𝐳

𝐱
 

Out[13]= 3 

Sect yazısı tercihli bölme işlemini ifade etmek için kullanılmıştır. 

Sect yerine istenilen isimi yazabilirsiniz. 

Bir farklı işlemle devam edelim. Sect ifadesini önceden girdi 

komutunda bölme işlemi için kullanmıştık. Aynı kelimeyi bu defa tek 

başına girdi olarak yazalım:  

In[14]:=  Sect 

Out[14]=  3 

Göründüğü gibi program sect ifadesinin bölme olduğunu algılayıp 

çıktıda 3 değerini yazdı. 

In[14]:=   Sect 

Out[14]=   3 

Sect işlemini bölme ifadesinden çıkarmak için girdi kısmına Clear 

komutu yazılır: 

In[15]:= Clear [sect] 

Bu komutu yazdıktan sonra artık sect ifadesi bölme işlemi için 

etkisiz olur. 
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Liste Tanımlama: 

Mathematica’da istelinen sayıda eleman listesi oluştumak 

mümkündür.  

6 elemanlı Bir sayı listesi: 

 In[16]:=   {11,12,13,14,15,16} 

Out[16]=   [11,12,13,14,15,16] 

4 elemanlı bir sayı listesi: 

In[17]:=  {z,p,{14,15,16},x} 

Out[17]=   [z,p,{14,15,16},x] 

Liste Kurma 

Mathematica’da bir listeye istenilen ifade (her hangi bir kelime 

kullanabilirsiniz) içine atanması için öncelikle yazılan ifadenin programa 

tanıtılması gerektirir.  

Örnek: 7 elemanlı bir liste: 

In[18]:=  Artin7={2,4,6,8,10,12,14}  

Out[18]=   [2,4,6,8,10,12,14] 

1 sayısıyla başlayan ve 1’er artı ile devam eden 10 elemanlı bir 

liste: 

In[18]:= Table [1, {1,1,10} ] 

Out[18]=   [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

1’den 7’ye kadar elemanlı liste oluşturulsun ve yeni listede 

elemanların kareleri eklensin: 

In[19]:= alp=Table [x2, {x,1,7} ] 

Out[19]=   [1,4,9,16,25,36,49] 

In[20]:= 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐚𝐥𝐩] 
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Fonksiyon Tanımlama 

Mathematica’da fonksiyon işlemlerini yapmak için ilk adımda x ve 

y’den ibaret olan iki değişkenin bellekten silinmesi gerekir. Çünkü 

programa yeni bir işlem yapmak için f[x_] ifadesini kullanmamız 

gerekecektir. 

In[25]:=clear[x, y] ; f[x_]=sin[x]2 +1  

Out[25]= sin[x]2 +1 

𝐈𝐧[𝟐𝟔]: =f[y] 

𝐎𝐮𝐭[𝟐𝟔] = Sin[y]2 +1 

Yazılan fonksiyonun grafik çıktısı: 
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𝐈𝐧[𝟐𝟕]: =  𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐒𝐢𝐧[𝒙]𝟐 + 𝟏, {𝒙, −𝟐𝟓, 𝟐𝟓} ] 

Fonksiyon ve grafiği için bir örnek yapalım: 

In[28]:= f[x_]=𝐒𝐢𝐧[−𝒙]𝟐 + 𝐂𝐨𝐬[𝟐𝒙]𝟐 

Out[28]= 𝐒𝐢𝐧[−𝒙]𝟐 + 𝐂𝐨𝐬[𝟐𝒙]𝟐 

𝐈𝐧[𝟐𝟗] ≔ 𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐒𝐢𝐧[−𝒙]𝟐 + 𝐂𝐨𝐬[𝟐𝒙]𝟐, {𝒙, −𝟏𝟎, 𝟏𝟎}] 

 

Fonksiyon ve grafiği için bir örnek daha yapalım: 

In[30]:= f[x_]=𝐒𝐢𝐧[𝟏 𝒙⁄ ]𝟐 + 𝟏 

Out[30]= 𝐒𝐢𝐧[𝟏 𝒙⁄ ]𝟐 + 𝟏 

In[31]:=𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐒𝐢𝐧[𝟏 𝒙⁄ ]𝟐 + 𝟏, {𝒙, −𝝅 𝟐⁄ , 𝝅 𝟐⁄ }] 
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Göründüğü gibi Mathematica’da Plot komutu ile fonksiyon tanımı 

ve grafiği istenilen değer aralığında kolayca gösterilebilir. 

Bir başka örnekle normal klasik metotlarla çizilmesi zor olan bir 

fonksiyonun yazım şekli ve grafiği verilmektedir: 

In[32]:= f[x_]=𝐂𝐬𝐜[𝟏 𝒙⁄ ] 

Out[32]= 𝐂𝐬𝐜[𝟏 𝒙⁄ ] 

In[33]:=𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐂𝐬𝐜[𝟏 𝒙⁄ ], {𝒙, −𝝅 𝟒⁄ , 𝝅 𝟒⁄ }] 

 

Wolfram Mathematica’da 𝑥2Sin[𝑥] fonksiyonuna ait girdi komutu 

ve grafiği : 

In[33]:= f[x_]=𝒙𝟐𝐒𝐢𝐧[𝒙] 

Out[33]= 𝒙𝟐𝐒𝐢𝐧[𝒙] 

In[34]:=𝐏𝐥𝐨𝐭[𝒙𝟐𝐒𝐢𝐧[𝒙], {𝒙, −𝟖𝝅, 𝟖𝝅}] 
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Animasyon Yaratma 

Matematikte fonksiyonlarla hareketli resim oluşturmak için 

PolarPlot komutu kullanılır 

Örnek:  r =Sin(3𝜽) 

In[35]:=𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐒𝐢𝐧[𝟑𝜽], {𝜽, 𝟎, 𝝅}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 →

{{−𝟏, 𝟏}, {−𝟏, 𝟏}}, 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐬 → 𝐍𝐨𝐧𝐞] 

 

Grafiğin hareket etmesini sağlamak için çizgilerin üstüne çift 

tıklamanız gerekir. Eğer çizilen grafiğin parçalarını tek tek çizmek 

istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmelisiniz: 

 In[36]:=𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 =

𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐒𝐢𝐧[𝟑𝜽], {𝜽, 𝟎, 𝜽𝟎}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 →

{{−𝟏, 𝟏}, {−𝟏, 𝟏}}, 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐬 → 𝐍𝐨𝐧𝐞], {𝜽𝟎, 𝝅 𝟏𝟐⁄ , 𝝅, 𝝅 𝟏𝟐⁄ }] 

𝐈𝐧[𝟑𝟕] ≔ 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬𝐝𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲 = 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧[𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬, 𝟔] 
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Başka bir örnek: 

r = Cos(3𝜽) 

In[38]:= 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐂𝐨𝐬[𝟑𝜽], {𝜽, 𝟎, 𝝅}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 →

{{−𝟏, 𝟏}, {−𝟏, 𝟏}}, 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐬 → 𝐍𝐨𝐧𝐞] 

 

Grafiğin parçalı çizim şekli: 

In[39]:= 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 =

𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐂𝐨𝐬[𝟑𝜽], {𝜽, 𝟎, 𝜽𝟎}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 →

{{−𝟏, 𝟏}, {−𝟏, 𝟏}}, 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐬 → 𝐍𝐨𝐧𝐞], {𝜽𝟎, 𝝅 𝟏𝟐⁄ , 𝝅, 𝝅 𝟏𝟐⁄ }] 

𝐈𝐧[𝟒𝟎] ≔ 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬𝐝𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲 = 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧[𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬, 𝟔] 
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İki Boyutlu Girdiler 

Matematikte bir çok iki boyutlu parametreler yer almaktadır. 

Wolfram Mathematica’da iki boyutlu parametrelerin işlenmesi için palet 

menüsü kullanılır. Palet menüsünde Basic Math Assistant tablosunda, 

Basic (Temel) ve Advance (Gelişmiş) segmentleri yer almaktadır.  

Yazılacak iki boyutlu komutun 

karakteri Basic Math Assistant 

tablosundan seçilir ve notebook’ta 

kullanılacak hücreye aktarılır ve 

gereken değerler karakter üzerinde 

girildikten sonra girdi komutu şeklini 

alır. Yazılan komutun çıktısı için 

SHİFT + ENTER tuşları kullanılır. 
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İşlemlerin Numaralandırılması 

Hücrelerde işlenen herhangi denklem yada grafik türlerini 

numaralandırmak için öncelikle yazılacak denklem ve grafiğin Article, 

Report veya Classroom biçiminde olması gerekir. Bu ayarlamayı 

yaptıktan sonra tekrardan numaralanacak hücreler seçilir ve Format 

menüsünde olan Style altmenüsünün İtem1-2-3 Numbered komutu 

seçilir. Yapılan işlemin örneği İtem1Numbered seçeniği ile 

izlenmektedir. 

 

Döngü İşlemini Oluşturma 

Matematikte bir işlemi kaç defa tekrarlamak zorunda kalabiliriz. 

Bu işlemin yapılmasını sağlamak için döngü oluşturmak gerekir. 

Mathematica’da tekrarlama işlemini yapmak (Döngü) için C ve Fortran 

programlama dillerinde de uygulanması yaygın olan Do komutu 

kullanılmaktadır. 

Örnek: 8! işleminin aşamalarına birlikte bakalım: 
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Elde edilen sonuçların listelenmesi: 

 

Döngü için kullanılan diğer bir komut Nest komutudur. 

Örnek: Nest [f, eleman, n] 

f fonksiyonunu eleman ifadesine n defa uygular. 

Döngü oluşturan FixedPoint komutu: 

Örnek: FixedPoint [f, eleman] 

Eleman ifadesi ile başlar ve işlem f’de değişmeyene kadar 

tekrarlanır. 

Döngü oluşturan While komutu: 

Örnek: While[ cevap, eleman] 

Cevap True olana kadar devam eder. 

Döngü oluşturan For komutu: 

For [window, cevap, parametr, eleman] 

Window’u algılar ve sonra cevap False sonucunu verene kadar 

sürekli parametre ve elemanı değerler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

WOLFRAM MATHEMATİCA’DA CEBİRSEL İFADELER 

Wolfram Mathematica’da Cebirsel ifadelerin işlenilmesi oldukça 

kolaydır. 

Örnek: ( 2x+3y-2z)^3 +4 (x-y) (y-z) formülü: 

Fonksiyonun açılımı: 

Açılımın beşinci kuvveti: 

Bir İntegral işlemi yapalım: 

Örnek: Ln x/(x^2-1)^3 dx 
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Örnek:  x^2/(x-2)^2 dx 

 

WOLFRAM MATHEMATİCA’DA DENKLEM İFADELER 

Her türlü denklemin çözümü Mathematica programında 

yapılabilir.  

Örnek:  2x3+4x2+3x=0 

 

 Örnekte görüldüğü gibi Solve komutu değişkenler için çözüm 

üretir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek daha yapalım. 

Örnek: 

x3-3x2+4x=0 

Yazılan denklemin çözümü aşağıda verilmiştir. 

 

 

Farklı denklemler arası çözüm yapmak için yine Solve komutunu 

kullanmanız gerekir. 
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Örnek: 

 

Denklem çözümüne bakıldığında; Solve komutu değişkenler için 

iki farklı çözümler üretir.  

 

Sıfır değerin denklem çözümlerinde kullanılmaması için programa 

x!=0 işlemin eklenmesi gerekir. 

 

Eğer bir denklemin çözümünü sağlayan parametre değerlerinin 

bulunmasını istiyorsanız SolveAlways[Implies…] komutunu 

kullanmanız gerekir. 

Örnek: 

 

2x-y=3 denkleminde tüm x ve y değişkenleri için a,b,c değerlerini 

gösterir. 

Örnek:  
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Sonuç kısmında a,b ve c değerleri gösterilmektedir. 

Üslü ve Köklü Sayılar 

Üslü ve Köklü sayılar için uyulması gereken kurallar örneklerle 

açıklanmaktadır: 

Örnek: 318 sayısının yarısı: 

In[1]:=318//N 

Out[1]=3.8742×108 

Örnek: (3)3 ifadenin çözümü: 

In[2]:=33 

Out[2]=27 

Örnek: 𝟑√𝟑 ifadenin yarı değeri: 

In[3]:= 𝟑√𝟑//N 

Out[3]= 6.70499 

Örnek: 4x+4=12 denklemin çözümü: 

In[4]:= Solve[4x+4==12,x]  

Out[4]= { {𝑥 → 2} } 

Örnek:  
𝟏

𝒙−𝟐
+

𝟐

𝒙+𝟐
=

𝟗

𝒙𝟐−𝟒
 

In[5]:= Solve[
𝟏

𝒙−𝟐
+

𝟐

𝒙+𝟐
==

𝟗

𝒙𝟐−𝟒
, x]  

Out[5]= { {𝑥 →
8

3
} } 

Örnek: -x2+3x-5=0 denklemin çözümü: 

In[6]:= Solve[-x2+3x-5==0, x]  

Out[6]=  
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Denklemin reel kökü yoktur. 

Örnek: 3x2-x+25=0 

In[7]:= Solve[3x2-x+25==0, x]  

Out[7]= 

 

Denklemin reel kökü yoktur. 

Örnek: 3x3-4x2-6x+1=0 polinomun kökleri: 

 

Örnek: x4-3x=0 polinomun kökleri: 

 

Örnek:𝒇(𝒙) = 𝒍𝒏
𝟏

𝟏+𝒙𝟐
 fonksiyonun grafiğini çizelim: 
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Limit 

Limit için uyulması gereken kurallar örneklerle açıklanmaktadır: 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟐

𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟑 limitini bulalım: 

In[1]:=Limit[𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟑, 𝒙 → 𝟐] 

Out[1]=9 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→−𝟏

𝟑𝒙+𝟑

𝒙𝟐+𝟒
 limitini bulalım: 

In[2]:=Limit[
𝟑𝒙+𝟑

𝒙𝟐+𝟒
, 𝒙 → −𝟏] 

Out[2]= 0 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

(𝟏+𝟐𝒙)𝟓−(𝟏−𝒙)

𝟐𝒙𝟐+𝒙𝟓
 limitini bulalım: 

In[3]:=Limit[
(𝟏+𝟐𝒙)𝟓−(𝟏−𝒙)

𝟐𝒙𝟐+𝒙𝟓
, 𝒙 → 𝟎] 

Out[3]= 1 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

𝟖𝒙𝟑+𝟐𝒙−𝟏

𝟐𝒙𝟐+𝒙𝟓
 limitini bulalım: 

In[4]:=Limit[
𝟖𝒙𝟑+𝟐𝒙−𝟏

𝟐𝒙𝟐+𝒙𝟓
, 𝒙 → ∞] 

Out[4]= 0 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

√𝒙𝟒+𝟏
𝟒

−√𝒙𝟐+𝟏

𝒙𝟐
 limitini bulalım: 

In[5]:= Limit[
√𝒙𝟒+𝟏
𝟒

−√𝒙𝟐+𝟏

𝒙𝟐
, 𝒙 → 𝟎] 

Out[5]= 
−1

2
 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

√𝒙 + √𝒙 + √𝒙 − √𝒙 limitini bulalım: 

In[6]:= Limit[√𝒙 + √𝒙 + √𝒙 − √𝒙, x→ +∞] 

Out[6]= 
1

2
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Örnek:𝐥𝐢𝐦
𝒉→𝟎

√𝟐𝒙−𝒉−√𝟐𝒙

𝒉
 limitini bulalım: 

In[7]:= Limit[
√𝟐𝒙−𝒉−√𝟐𝒙

𝒉
, 𝒉 → 𝟎] 

Out[7]=
−1

2√2√𝑥
 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

|𝒙𝟐𝑺𝒊𝒏
𝟏

𝒙𝟐
| limitini bulalım: 

In[8]:= Limit[𝐀𝐛𝐬[𝒙𝟐𝐒𝐢𝐧[
𝟏

𝒙𝟐
]], 𝒙 → 𝟎] 

Out[8]= 0 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟏

‖𝒙𝟐 − 𝟏‖ − 𝟏 limitini bulalım: 

In[9]:= Limit[Floor[𝒙𝟐 − 𝟏] − 𝟏, 𝒙 → 𝟏] 

Out[9]= -1 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

𝟏−𝟐𝑪𝒐𝒔𝟐𝒙

𝒙𝟐−𝟏
 limitini bulalım: 

In[10]:=Limit[
𝟏−𝟐𝐂𝐨𝐬[𝟐𝒙]

𝒙𝟐−𝟏
, 𝒙 → 𝟎] 

Out[10]=1 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒂

𝑺𝒊𝒏𝟐𝒙−𝑺𝒊𝒏𝟐𝒂

𝑪𝒐𝒕𝟐𝒙−𝑪𝒐𝒕𝟐𝒂
 limitini bulalım: 

In[11]:= Limit[
𝐒𝐢𝐧[𝟐𝒙]−𝐒𝐢𝐧[𝟐𝒂]

𝐂𝐨𝐭[𝟐𝒙]−𝐂𝐨𝐭[𝟐𝒂]
, 𝒙 → 𝒂] 

Out[11]= −Cos[2𝑎]Sin[2𝑎]2 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒂

𝑺𝒊𝒏𝒙−𝑪𝒐𝒔𝟐𝒂

𝑪𝒐𝒔𝒙−𝑺𝒊𝒏𝟐𝒂
 limitini bulalım: 

In[12]:= 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭[
𝐒𝐢𝐧[𝒙]−𝐂𝐨𝐬[𝟐𝒂]

𝐂𝐨𝐬[𝒙]−𝐒𝐢𝐧[𝟐𝒂]
, 𝒙 → 𝒂] 

Out[12]= 
Sec[𝑎](−Cos[2𝑎]+Sin[𝑎])

1−2Sin[𝑎]
 

Örnek: 𝒇(𝒙) = {
𝟑𝒙 + 𝟑, 𝒙 < 𝟏
𝒙 − 𝟐,   𝒙 > 𝟏

} fonksiyonunda x, 2 değerine 

yaklaşırsa f(x)’in yaklaştığı değer kaçtır? 
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In[13]:= 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭[(
𝟑𝒙 + 𝟑
𝒙 − 𝟐

), 𝒙 → 𝟐] 

Out[13]= { {9}, {0} } 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→

𝟑

𝟒

𝒕𝒂𝒏𝒉𝒙

𝒙𝟐−𝑺𝒊𝒏𝒉[𝒙]
limitini bulalım: 

In[14]:= 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭[
𝐓𝐚𝐧𝐡[𝒙]

𝒙𝟐−𝐒𝐢𝐧𝐡[𝒙]
, 𝒙 →

𝟑

𝟒
] 

Out[14]= −
16Tanh[

3

4
]

−9+16Sinh[
3

4
]
 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒑→−𝟏

𝒑𝒏−𝟏

𝒑−𝟏
(𝒏𝝐𝑵) limitini bulalım: 

In[15]:= 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭[
𝒑𝒏−𝟏

𝒑−𝟏
, 𝒑 → −𝟏] 

Out[15]= 
1

2
(1 + (−1)1+𝑛) 

Örnek: 𝐥𝐢𝐦
𝒑→𝟏

𝒑𝒏−𝟏

𝒑−𝟏
(𝒏𝝐𝑵) limitini bulalım: 

In[16]:= 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭[
𝒑𝒏−𝟏

𝒑−𝟏
, 𝒑 → 𝟏] 

Out[16]= n 
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Türev 

Mathematica’da fonksiyonların türevini bulmak için bazı komutlar 

ve karakterlere dikkat edilmesi gerekir. programda  𝑑𝑓 diferensiyel için 

Dt[𝑓] karakteri, 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
 toplam türev için Dt[𝑓, 𝑥] karakteri, 

𝑑

𝑑𝑥1

𝑑

𝑑𝑥2

𝑑

𝑑𝑥3
… 𝑓 

türevi için Dt[𝑓, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … ] karakteri kullanılır. Türevin hesaplanması 

için çeşitli örnekler açıklamaları ile birlikte izlenmektedir. 

𝜕

𝜕𝑥
 (2x2+2y) için parçalı türevi: 

 

𝑑

𝑑𝑥
 (2x2+2y) için tam türevi: 

 

𝑑

𝑑𝑦
 (2x2+2y) için tam türevi: 

 

Eğer x bağımsız değişken olursa: 

 

Denklem içinde b değerinin sabit algılanması için: 

 

Program b değerini türev uygulamasında sabit değer olarak 

algılayacaktır. 
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b değerinin Clear yapmama süreti ile her fonksiyonda sabit bir 

değeri ifade ettiği için:  

  

b değeri bir tam türev uygulaması için yine sabit değeri ifade 

etmektedir. 

Örnek: 

 

Bilinmeyen bir fonksiyonun türevi: 

Örnek: 
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Örnek: Bilinmeyen bir fonksiyonun türevi: 

 

Örnek: Bilinmeyen bir fonksiyonun türevi: 

 

Örnek: Bilinmeyen 𝑓 fonksiyonunun türevi: 

 

Örnek: Bilinmeyen 𝑓 fonksiyonunun türevi: 

 

Örnek: Bilinmeyen 𝑓 ve 𝑓′ ifadelerin türevi almak için önce D[%, 

x] komutunu girdi olarak yazmanız gerekir. 

Daha sonra 𝑓′ ifadeyi içeren fonksiyonu yazdığınızda program 

zincir kuralını oluşturup Türevin alınmasını sağlar. 

 Wolfram Mathematica’da fonksiyonlar için istenilen türev 

ifadeleri vardır. 
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Örnek: Bir 𝑓 fonksiyonu için 𝑓′[𝑥_] = 𝑓𝜇[𝑥] terimini 

tanımlayalım: 

 

Bulunan 𝑓𝜇 türevinin tekrardan alınması için D[%, x] komutunu 

yazmalısınız:  

 

Hesaplanan 𝑓𝜇 ve 𝑓𝜇′ için tekrardan türev alınırsa: 

 

İki değişik 𝑓𝜇 ve 𝑓𝜇′ ifadelerden alınan Türev sonucu bir 𝑓𝜇′′ 

ifadesi de bulunmaktadır. 

Birkaç fonksiyonun türevine birlikte bakalım: 

Örnek: 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟑 + 𝟏 fonksiyonun türevi: 

 

Örnek: 𝑓(𝑥) = 2√𝑥34
− 3√𝑥2 − 1

3
 fonksiyonun türevi: 
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Örnek:  𝑓(𝑥) =
3𝑥4−5𝑥3

2𝑥2+6𝑥
 fonksiyonun türevi: 

 

Örnek: 𝑓(𝑥) = √√3𝑥2 − 4𝑥 + 1
3

 fonksiyonun türevi: 

 

Örnek: 𝑓(𝑥) = 
2𝑥2𝐶𝑜𝑠(𝑥)+𝑥3𝑆𝑖𝑛(2𝑥)

𝑥2+3𝑥𝑇𝑎𝑛(𝑥)
 fonksiyonun türevi: 
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Örnek: 𝑓(𝑥) = 
1−𝑥2 √𝐶𝑠𝑐(𝑥)3

+2𝑥3 √𝑆𝑖𝑛(𝑥)
3

1+2𝑇𝑎𝑛(2𝑥)
 fonksiyonunun türevini 

bulalım: 

 

Örnek: 𝑓(𝑥) = ( 
−𝑥2+ √𝐶𝑜𝑡(𝑥)

3

1+2𝐶𝑜𝑠(2𝑥)
)3 fonksiyonun türevi: 

 

Örnek: 𝑓(𝑥) = 𝐴𝑟𝑐𝑆𝑖𝑛√𝑥 + √𝐴𝑟𝑐𝑆𝑖𝑛 𝑥 fonksiyonun türevi: 

 

Örnek: 𝑓(𝑥) =
𝐿𝑛(𝑥3)

𝐿𝑜𝑔(2𝑥3+2)
 fonksiyonun türevi: 
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Örnek: 𝑓(𝑥) = (3𝑥3 − 3𝑥2)𝑥3−3𝑥 fonksiyonun türevi: 

 

Bir fonksiyonun yüksek mertebeden türevinin alınması için 

yapılması gerekenler izlenmektedir. 

Örnek: 𝑓(𝑥) = 𝐿𝑛(𝑥) fonksiyonu için 𝑓(1), 𝑓′(1), 𝑓′′(1), 𝑓′′′(1) 

, 𝑓4(1)  ve 𝑓𝑛(1) değerini bulunuz. 

  

𝑓(𝑛)(1) =
(−1)𝑛−1(𝑛 − 1)!

2𝑛
      𝑛 > 0 
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Alıştırmalar 

1. 1344 sayısının yarısını bulunuz. 

2. √2𝑥2 + 3 = 2𝑥2 + 3 Denklemi çözünüz. 

3. √𝑥 − 1
3

 = 3 Denklemin çözüm kümesini bulunuz. 

4. 3x3+2x2-7x+2=0 polinomunun köklerini bulunuz. 

5. x3+x-2=0 polinomunun köklerini bulunuz. 

6. 
1

𝑥
+ (𝑥 − 1 +

1

𝑥
) = 0 Denklemin cözüm kümesini bulunuz. 

7. (𝑥 − 3)2 = 6 Denklemin çözüm kümesini bulunuz. 

8. x5+4x-3=6-x+x5 Denklemin çözüm kümesini bulunuz. 

9. 
2

𝑥−1
+

3

𝑥+1
=  

9

𝑥2−1
 Denklemini çözünüz. 

10.  x3-2x-2=0 polinomunun köklerini bulunuz. 

11. Limit[
𝟒𝒙𝟑+𝟒𝒙−𝟑

𝒙𝟐+𝟑𝒙𝟓
, 𝒙 → ∞] hesaplayınız. 

12. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

√𝒙𝟐+𝟏
𝟑

−√𝒙𝟒+𝟏

𝒙𝟐−𝟏
 Limitini bulunuz. 

13. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒂

𝑪𝒐𝒔𝒙−𝑺𝒊𝒏𝟐𝒂

𝑺𝒊𝒏𝒙−𝑪𝒐𝒔𝟐𝒂
 Limitini bulunuz. 

14. 𝒇(𝒙) = {
𝟐𝒙 + 𝟏, 𝒙 < 𝟐
𝒙 − 𝟒,   𝒙 > 𝟐

} fonksiyonunda x, 2 değerine 

yaklaşırsa f(x)’in yaklaştığı değer kaçtır? 

15. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→

𝟏

𝟒

𝑪𝒐𝒕𝒉𝒙

𝒙𝟐−𝑪𝒐𝒔𝒉[𝒙]
 Limitini bulunuz. 

16. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→−𝟐

𝟐𝒙+𝟏

𝟑𝒙𝟐+𝟑
 Limitini bulunuz. 

17. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

(𝟐+𝟐𝒙)𝟑−(𝟏−𝟐𝒙)

𝒙𝟐−𝒙𝟑
 Limitini bulunuz. 

18. 𝐥𝐢𝐦
𝑥→∞

5𝑥3−4𝑥+1

2𝑥3+𝑥4
 Limitini bulunuz. 

19. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

√𝒙𝟑+𝟏
𝟑

𝒙𝟐
 Limitini bulunuz. 
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20. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

√𝟐𝒙 + √𝟐𝒙 + √𝟐𝒙 − √𝟐𝒙  Limitini bulunuz. 

21. 2x2+2y denklemin paraçalı ve tam türevini x’e göre bulunuz. 

22. 3y2-4x denklemin paraçalı ve tam türevini x’e göre bulunuz. 

23. 𝑓(𝑥) = √√𝑥2 + 2𝑥 + 1
3

 fonksiyonun türevini bulunuz. 

24. 𝑓(𝑥) = 
𝑥2𝑆𝑖𝑛(𝑥)+𝑥3𝐶𝑜𝑠(2𝑥−1)

3𝑥2+3𝑥𝐶𝑜𝑡(𝑥)
 fonksiyonun türevini bulunuz. 

25. 𝑓(𝑥) = 
𝑥2 √𝑆𝑒𝑐(𝑥)3

−𝑥2 √𝐶𝑜𝑠(𝑥)
3

𝑥+2𝐶𝑜𝑡(𝑥)
 fonksiyonun türevini bulunuz. 

26. 𝑓(𝑥) = 𝐴𝑟𝑐𝑆𝑖𝑛√𝑥 − 1 + √𝐴𝑟𝑐𝐶𝑜𝑠(2 𝑥)fonksiyonun 

türevini bulunuz. 

27. 𝑓(𝑥) =
𝐿𝑛(𝑥3+1)

𝐿𝑜𝑔(𝑥2+1)
 fonksiyonun türevini bulunuz. 

28. 𝑓(𝑥) = √𝑥2 + 1
3

− 2√𝑥2 − 1
3

 fonksiyonun türevini bulunuz. 

29. 𝑓(𝑥) = (4𝑥2 − 𝑥3)𝑥2−𝑥 fonksiyonun türevini bulunuz. 

30. 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛 ∀ 𝑛 ≥ 1, fonksiyonu için 𝑓(1), 

𝑓′(1), 𝑓′′(1), 𝑓′′′(1) , 𝑓4(1)  ve 𝑓𝑛(1) değerini bulunuz. 
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İntegral 

İntegral matematik dersinde algılanması zor olan konulardan 

biridir. Mathematica, integral problemlerinin çözümünde oldukça 

kullanışlı bir programdır. Mathematica programıyla ister iki boyutlu 

isterse de n boyutlu ortamlarda yapılması zor olan integral çözümleri ve 

grafikleri kolaylıkla yapılmaktadır. Wolfram Mathematica’da belirli 

İntegral ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝑭(𝒃) − 𝑭(𝒂)
𝒃

𝒂
 ve belirsiz integral 

∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 hesaplamaları çeşitli örneklerle izlenmektedir:  

Belirsiz İntegral  

Belirsiz integral çözümü için uygulamalar: 

Örnek: f(x)= xn fonksiyonun integrali: 

 

Örnek: f(x)= 𝑥2 + 2𝑥 + 4 fonksiyonun integrali: 

 

Örnek: f(x)= 2x3+3x2+1 denklemin integralini hesaplayalım: 
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Örnek: f(x)= 
𝑥2−1

1−2𝑥
 fonksiyonun integrali: 

 

Örnek: f(x)= 
√𝑥2−4

𝑥2
 denklemin integrali: 

 

Trigonometrik ifade içeren bir rasyonel denklemin integrali: 

Örnek: 

 

Klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan bir trigonometrik rasyonel 

denklemin integrali:  
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Örnek: f(x)= 
𝑥2𝐶𝑜𝑠(2𝑥)+1

1+𝑆𝑖𝑛(𝑥)
 

 

Örnek: f(x)=
tan (𝑥+1)

𝑆𝑖𝑛(𝑥+1)
 ifadenin integrali: 

 

Mathematica’da integral karakteri yerine Integrate komutu 

yazarsanız aynı anlamı ifade eder. 

Örnek:  f(x)= 
2

3
𝑥3 + 5𝑥2 − 3√𝑥3 + 1 

 

İfadelerde değişkenden farklı simgeler kullanılırsa program 

simgeyi sabit sayı olarak algılar. 
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Örnek:  f(x)= 
4

3
√𝑥23

+
1

2
√𝑥2 − 1 − 2𝑎 

 

Denklemlerde logaritmik ifadeler içeren bazı örnekler: 

Örnek:  f(x)= Log (𝑥2) 

 

Örnek: f(x)= Log (3𝑥2 − 1) 

 

Farklı bir örnek çözümüne birlikte bakalım: 

Örnek: f(x)= Log (√𝑥2 − 1) 

Denklemin sonucunda trigonometrik ifade içeren bir işlem: 
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Örnek: f(x)= Log(x3+1) 

 

Belirli İntegral 

Wolfram Mathematica, her türlü fonksiyonun sınırlar arası 

hesaplamasını yapma kapasitesine sahiptir. Belirli integral örnekleri 

çözüm detayları ile beraber verilmektedir: 

Örnek: 𝒇(𝒙) = ∫ 𝒙𝟐𝒅𝒙
𝟏

−𝟏
 

 

Örnek: 𝒇(𝒙) = ∫ 𝒙𝟐𝑪𝒐𝒔(𝒙 + 𝟏)𝒅𝒙
𝝅

−𝝅
 

 

Örnek: 𝒇(𝒙) = ∫ 𝟐𝒙𝟐𝑺𝒊𝒏(𝒙𝟐)𝒅𝒙
𝝅

−𝝅
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Örnek: 𝒇(𝒙) = ∫ 𝑪𝒐𝒔(𝒙𝟑)𝒅𝒙
𝟔

−𝟏
 

 

Örnek: 𝒇(𝒙) = ∫ 𝑺𝒊𝒏(𝒙𝟐)𝑪𝒐𝒔(𝒙𝟑)𝒅𝒙
𝟒

−𝟏
 

 

Örnek: 𝒇(𝒙) = ∫
𝟏

𝒙𝒍𝒏𝒙
𝒅𝒙

𝟏

𝟎
 

 

Bu örnekte,  Ln (0) tanımsız olduğu için program denklem 

sonucunu yazıldığı gibi cevaplar. 

Örnek: f(x)=  -x3-2x2+5x+1 ve x değişkeni {x,1,4} Aralığında 

olursa: 

 

Örnek: Üstel bir fonksiyonun 0’dan sonsuza kadar integrali: 

f(x)=  -3x2+1 ve x değişkeni {x,0,∞}  
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Örnek: f(x)=  𝑒−2𝑥𝑆𝑖𝑛(𝑥2 + 1) ve x değişkeni {x,0,∞} olursa: 

 

Örnek: f(x)=  
√2𝑥+1

2𝑥
  ve x değişkeni {x,2,4} olursa: 

 

Örnek: f(x)= 
𝟐𝒙𝟐

(𝟏+𝟐𝒙𝟐)(𝟐+𝟐𝒙𝟐)
 ve x değişkeni {x,1,3} olursa: 
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Örnek: f(x)= 
𝒙𝟐

√𝟏+𝟐𝒙
 ve {x,-3,3} integralini hesaplayalım: 

 

Örnek: f(x)= ∫ 𝒙𝟐𝑺𝒊𝒏(𝒙)𝑪𝒐𝒔𝟐(𝒙)𝒅𝒙
𝝅/𝟐

𝟎
  integralini bulalım: 

 

Örnek: f(x)= ∫
𝑨𝒓𝒄𝑻𝒂𝒏(𝒙)

𝟏+𝒙𝟐
𝒅𝒙

𝟏

𝟎
  integrali: 

 

İntegral ve Alan Hesabı  

Matemathica’da belirli integral yardımı ile istenilen alanın 

hesaplaması kolaylıkla yapılabilir. 
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Örnek: f(x)= x2+1 eğrisi ve x ekseni{
𝑥 = +2
𝑥 = −2

  ise, doğruları 

arasındaki kalan alanın hesaplanması: 
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Örnek: f(x)= x3 eğrisi [-3,3] Aralığındaki kısmı ile x ekseni 

arasındaki alanı hesaplanması: 

 

 

Örnek: f(x)= x3+1 eğrisi ve x ekseni{
𝑥 = +2
𝑥 = −2

  ise, doğruları 

arasındaki kalan alanı: 
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Örnek: f(x)= 
𝐿𝑛𝑥

𝑥
 eğrisi ve x ekseni {

𝑥 = +2
𝑥 = 𝑒2   ise, doğruları 

arasındaki kalan alanı bulalım: 

 

 

Örnek: f(x)= Cos(x) eğrisinin [-𝜋, 𝜋] aralığındaki kısımla x ekseni 

arası alanı hesaplaması: 
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Örnek:  f(x)= Sin(x) eğrisinin [-𝜋, 𝜋] aralığındaki kısımla x 

ekseni arası alanı hesaplaması: 

 

 

Örnek:  f(x)= x2+x ve x ekseni{
𝑥 = +8
𝑥 = −8

  ise, doğruları arasındaki 

kalan alanı: 
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Örnek:  f(x)= x2-x ve x ekseni{
𝑥 = +8
𝑥 = −8

  ise, doğruları arasındaki 

kalan alanı: 

 

 

Örnek:  f(x)= √𝑥 + 2
3

 ve x ekseni {
𝑥 = +2
𝑥 = −2

  ise, doğruları 

arasındaki kalan alanı: 
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Örnek:  f(x)= √𝑥23
 ve x ekseni {

𝑥 = +1
𝑥 = −1

  ise, doğruları arasındaki 

kalan alanı bulalım: 

 

 

Örnek: f(x)= √√𝑥3 + 1 ve x ekseni {
𝑥 = +2
𝑥 = −1

  ise, doğruları 

arasındaki kalan alanı: 
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Örnek: f(x)=√𝑺𝒊𝒏(𝒙 + 𝟏)𝟑 ve x ekseni {
𝑥 = +1
𝑥 = −1

  ise, doğruları 

arasındaki kalan alanı:  
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Örnek: f(x)= √Csch (𝑥)3 + 𝑥    ve x ekseni {
𝑥 = +1
𝑥 = −1

  ise, 

doğruları arasındaki kalan alanı: 
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Alıştırmalar 

1. f(x)= 2𝑥3 + 𝑥2 − 1 fonksiyonun integralini bulunuz. 

2. f(x)= 
2𝑥2−2𝑥−1

1+2𝑥
 fonksiyonun integralini bulunuz. 

3. f(x)= 
√𝑥2+4

𝑥2−1
 denklemin integralini bulunuz. 

4. f(x)= 
2𝑥2𝐶𝑜𝑠(𝑥)

2𝑥+𝑆𝑖𝑛(𝑥+1)
 ifadenin integralini bulunuz. 

5. f(x)=
Cot (𝑥+1)

𝑥2𝑆𝑖𝑛(𝑥+1)
 ifadenin integralini bulunuz. 

6. f(x)= Log (√𝑥2 − 1 + 2𝑥) ifadenin integralini bulunuz. 

7. f(x)= Log(x3-2x) ifadenin integralini bulunuz. 

8. f(x)= 
1

2
𝑥5 + 3𝑥3 − 3√𝑥3

 denklemin integralini bulunuz. 

9. f(x) =  𝑥3𝐶𝑜𝑠(𝑥 − 1)  ve  {
𝑥 = +𝜋
𝑥 = −𝜋

  ifadenin integralini 

hesaplayınız. 

10.  f(x) =  (x2 + 1)Sin(x2) ve  {
x = +π
x = −π

 ifadenin integralini 

hesaplayınız. 

11.  f(x)=  𝑒2𝑥𝑆𝑖𝑛(2𝑥2 − 1) ve x değişkeni {x,0,∞} olursa 

integralini hesaplayınız.  

12.  f(x)= 𝑥2𝐶𝑜𝑠(𝑥)𝑆𝑖𝑛2(𝑥)  ve x değişkeni {x,0,
𝜋

2
}  integralini 

hesaplayınız. 

13.  f(x)=√𝑆𝑖𝑛(𝑥)3 ve x ekseni {
𝑥 = +2
𝑥 = −2

  ise, doğruları arasındaki 

kalan alanı bulunuz. 

14.  f(x)=√Sech (𝑥)3 + 2𝑥   ve x ekseni {
𝑥 = +2
𝑥 = −2

 ise, doğruları 

arasındaki kalan alanı bulunuz. 

15.  f(x)= √𝑥2 − 1
3

 ve x ekseni {
𝑥 = +2
𝑥 = −2

  ise, doğruları arasındaki 

kalan alanı bulunuz. 
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MATRİSLER 

Matematiğin temel konularından birisi olan matris, 

Mathematica’da belirli komutlar uygulanarak kolaylıkla ele alınmaktadır. 

Programda VectorQ[ifade] komutu, eğer ifade Vector olursa doğru, 

değilse yanlış sonucu test eder. Matrix[ifade] komutunda, ifade unsuru 

Matris ise doğru, değilse yanlış sonucu test eder.  

Matris konusunda Dimensions[ifade] komutu işlenilen elemanda 

Vektör veya matrisin boyutunu listeleme yapar. Vektörler arası İç ve dış 

çarpım işlemini yapabilmek için Cross[b,b] iç çarpımı ve Outer[Times, 

s,t] dış çarpımı komutları uygulanır. Matrisin tersinin hesaplanması için 

Inverse[c] komutunun (c Matrisin tersi) yazılması gerekir. Matris ile 

ilgili örnekler izlenmektedir: 

Örnek: Bir liste oluşturma: 

{m,n,o} 

Bu listenin vektör durumunu test etme: 

 

Bir farklı ifade: 

Ax + By 

Bu ifadenin vektör durumunu test edelim: 

 

3×3 tipinde bir Matris oluşturma: 
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Yazılan ifadenin Matris olduğunu kontrol edelim: 

 

Bir Matrisin boyutu: 

 

İfadenin Matris olup olmadığını test etmek: 

 

Matrislerin iç ve dış çarpımı: 

 

Matrisle vektör arası iç ve dış çarpımı hesaplanması: 
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Örnek: 

 

Matrisin tersini bulmak için yapılması gerekenler: 

Öncelikle bir 2× 2 tipinde bir matris yazalım: 

 

Çıktıda bulunan ifadenin matris şeklinde yazılması için: 

 

Şimdi yazılan matrisin tersini bulalım: 
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Matris ve ters matrisin çarpımı ile ortaya çıkan matrise Birim 

Matrisi denilir. 

Standart birim matrisi şeklinde birim matrisini yazmak için 

Together komutu kullanılır. 

 

Matrislerin Rasyonel sayı değerleri formatında yazılması için 

uygulanması gereken komut Table komutudur.  

Örnek: 

 

 

Böylelikle Rasyonel sayı içeren bir matrisi A değerine aktarmış 

oldunuz. 

Bir örnek daha yapalım: 

 

Görüldüğü gibi, Table komutu ile istenilen tipte Rasyonel sayı 

içerikli matrisler yazılabilir. 

Tekil Matris: 
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Mathematica programı tekil matrislerde Inverse komutu için uyarı 

mesajı verir, çünkü tekil matrislerin tersi alınamaz. 

 

Gerçek değerler içeren bir matris ve tersi: 

 

 

Ters matrisle orijinal matrisin çarpımı: 

 

Matrisin sadece büyük değerleri görünsün istiyorsanız Chop 

komutunu kullanmanız gerekir: 

 

Matris konusuile ilgili işlenilen bazı önemli komutlar açıklamaları 

ile birlikte verilmektedir: 

Minors[s] Oluşan s matrisin minörleri 

Minors[s,k] Oluşan s matrisin k’ıncı minörü 

Characteristic Polynominal[s,x] Oluşan matriste polinomun 

karakteristiği 
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Transpose[s] Oluşan s matrisin devriği 

Det[s] S matrisin determinantı 

Inverse[s] Oluşan s matrisin tersi 

Array[s] S matrisi dizini üretme 

MatrixRank[s] S matrisin doğrusal bağımsız 
satırlarının sayısı 

MatrixForm[s] Oluşan s matrisin devriği 

RowReduce[s] S matrisinde satırların 

indirgenmesini sağlama 

Tabloda sözü geçen bazı komutlar için örnekler sunulmaktadır. 

Örnek: 2×2 tipinde bir matris: 

   

Örnek: : 2×2 tipinde bir matris:  

 

Z matrisin determinantını bulalım: 

 

Örnek: 3×4 tipinde bir matrisin devriği: 
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Transpose ve MatrixForm komutlarının işlemi aynıdır sadece 

MatrixForm komutunu yazdığınızda matris daha iyi görünür. 

Anlatılan komutlardan yola çıkarak matrisler üzerinde işlemler 

yapmanız için bazı örnekler verilmektedir. 

Örnek: M matrisin determinantı: 

 

Not1: Mathematica’da n boyutlu matrislerin determinant 

hesaplama durumlarına değinelim. M matrisin (n×n) tipinde ve P’nin 

sabit bir sayı olduğunu farz edelim. PM matrisinin (n×n) tipi 

determinantı |𝑷𝑴| = 𝑷𝒏|𝑴| olur. Dolayısıyla P sayısı, PM matrisinin 

her satır veya sütununun bir faktörü olduğu için P’yi her satırdan 

çıkardığımız zaman sadece |𝑀| matrisi elde edilir.  
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Örnek : |
6 2 14
2 2 4

10 8 12
| determinantı: 

 

Örnek: |
1 0 4
8 2 6
2 22 10

| determinantı: 
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Örnek: M matrisin (5×5) tipinde olduğunu varsayalım. Eğer 

|𝑀| = 8 ise, |−5𝑀| değerini bulalım:  

 

Not2: Matris konusunda alt-üst köşegen matris türlerinin 

determinantı köşegen elemanlarının çarpımına eşit olmaktadır. 

Örnek: |𝑀| = |
2 0 0
3 −1 0
1 1 4

| ve  |𝑁| = |
−6 1 2
0 −4 0
0 0 3

| matrislerin 

determinantını:  
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Örnek: 𝑴 = |
4 5 −6

−6 4 5
5 −6 4

| matrisin tersi ve çarpımı: 
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Görüldüğü gibi orijinal matrisin tersi ile çarpımından ortaya çıkan 

matris, birim matrisi olur. 

Not3: Matriste farklı satır-sutün tipi oluştururken satır için Ctrl + 

Enter ve Sutün için Ctrl+ , tuşları kullanılır. 

Örnek: 𝑴 = |
3 5 −1

−1 4 2
1 1 −2

| matrisin tersi ile çarpımı: 
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Örnek: 𝑀 =
|

|

1 2 0 0 0 0
2 6 0 0 0 0
0 0 8 0 0 0
0 0 0 1 0 3
0 0 0 3 2 4
0 0 0 0 3 2

|

|
  ve   𝑁 = |

|

2 0 0 0 0
0 6 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 4 0
0 0 0 0 3

|
| matrislerin tersi:  
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Alıştırmalar 

1. |
2 1 4
2 2 5

10 11 12
| Determinantını bulunuz. 

2. |
−1 0 1
3 1 6
2 13 9

| Determinantını bulunuz. 

3. |
|

1 2 3 −1 2
3 4 1 1 3
3 −1 5 2 4

−3 −1 2 1 5
1 −4 1 2 2

|
| Determinantını bulunuz. 

4. M matrisin (4×4) tipinde olduğunu varsayalım. Eğer |𝑀| = 6

ise,|−3𝑀| değerini bulunuz.

5. M = |
2 4 −2

−1 1 5
1 2 −3

| Matrisin tersini ve bulunan ters matris ile 

çarpımını hesaplayınız. 

6. M = |
3 2 −1

−1 4 6
4 3 −3

| Matrisin tersini ve bulunan ters matris ile 

çarpımını hesaplayınız. 

7. A =
|

|

1 1 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0
0 0 8 0 0 0
0 0 0 1 0 2
0 0 0 4 3 4
0 0 0 0 4 2

|

|
 ve  B = |

|

3 0 0 0 0
0 4 0 0 0
0 0 5 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 2 2

|
| Matrislerin 

tersini bulunuz. 

8. C =
|

|

−1 −1 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 0 1 0 −2
0 0 0 −3 2 1
0 0 0 0 −1 2

|

|
 ve D = |

|

1 0 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 0 4 0
0 0 0 −1 5

|
| Matrislerin 

tersini bulunuz. 

9. 𝑬 = |
2 2 −3

−4 −1 3
1 1 −2

| Matrisin tersi ve çarpımı bulunuz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİMLER 

Wolfram Mathematica’da üçboyutlu grafiklerin çizimi için Plot 3D 

komutu kullanılır. Çizilen grafiğin eksenlerini belli aralıklarda 

indirgemesini sağlamak için Show [% , ifade→ {𝒆𝒌𝒔𝒆𝒏𝒊𝒏 𝒂𝒓𝒂𝒍𝚤ğ𝚤}] 

kullanılması gerekir. 

Örnek: 
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Z değerlerini (düşey eksen) istenilen aralığa düşürmek için 

Show komutu kullanılır. 

 

Örnek:  
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Aynı şekilde Z değerlerini (düşey eksen) istenilen aralığa düşürerek 

grafiğini çizelim: 

 

Örnek:  
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Örnek: 

 

Örnek:  

  

Örnek:  
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Örnek: 

  

 

Örnek: 
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Örnek: 

 

Örnek:  

 

 

 

 



Üç Boyutlu Çizimler 

103 

Örnek:  
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PARAMETRİK ÇİZİMLER 

Matematik konuları içinde anlatılması zor olan kısımlardan birisi 

de Parametrik çizimlerdir. Değişkenlerin içiçe olması ve belirlenen 

aralıklarda grafiklerinin çizilmesi iki boyutlu ortamlarda çoğu zaman 

imkânsız olur. Wolfram Mathematica’da belli komutlarla parametrik 

çizimlerin yapılması oldukça kolaydır. Çizilmesi zor olan bazı parametrik 

denklemlerin grafiği aşağıdaki örneklerde anlatılmaktadır. 

Örnek: u, Sin(2v) ve Cos(2v) denklemlerin Parametrik çizimi: 

 

Örnek: 2u, 1+Sin(2v) ve 1+Cos(2u) denklemlerin Parametrik 

çizimi: 
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Örnek: Sin(u),Sin(v), Sin (v) Cos(v) denklemlerin Parametrik 

çizimi: 

 

Örnek: Sin(u),Sin(v) Cos(u), Sin (2u) Cos(v) denklemlerin 

Parametrik çizimi: 
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Örnek: Sin(u), Cos (u) Sin(v), 2Cos (u) Cos(v) denklemlerin 

Parametrik çizimi: 

 

 

Örnek: Sin(2u) Cos(v), Cos (u) Sin(v), u denklemlerin Parametrik 

çizimi: 
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Örnek: Sin(u) Cos(v), Cos (u) Sin(v), v denklemlerin Parametrik 

çizimi: 

 

Örnek: Cos(u) Cos(v), Sin (u) Sin(v), u denklemlerin Parametrik 

çizimi: 
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Örnek: Cos(u) Cos(v), Sin (u) Sin(v), v denklemlerin Parametrik 

çizimi: 
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PARAMETRİK EĞRİLER 

Parametrik eğrilerin grafiği ve ayrıntıları örneklerle 

anlatılmaktadır: 

Örnek: 𝝁(𝒙) = 𝟐(𝒙 − 𝑪𝒐𝒔(𝒙)) ve 𝝀(𝒙) = 𝟐(𝒙 − 𝑺𝒊𝒏(𝒙)) 

 

Denklemin türevleri: 

 

Şimdi işlemi sadeleştirelim: 
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Örnek: 𝝁(𝒙) = (𝒙 + 𝑪𝒐𝒔(𝒙)) ve 𝝀(𝒙) = (𝒙 − 𝑺𝒊𝒏(𝒙)) 

Parametrik eğrilerinin grafiği: 

 

Eğrilerin türevleri: 
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Eğrilerin birinci türevinin eşitlendiği 𝝀prime değerinin teğet 

denklemini çizelim: 

 

𝝀Prime değerinin eğriler üzerinde çizimi: 
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TAM YÜZEYLER 

Mathematica programında TAM YÜZEY çizimleri için 

ContourPlot3D komutu kullanılır.  

TAM YÜZEY bir çizim: 

Örnek: 

 
Örnek: 

 
Örnek: 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİNAMİK MATEMATİK ÖĞRENME NESNELERİ 

(DMÖN)  

Matematik dersi anlatımında geleneksel yöntemlerin işlenmesi 

gitgide azalarak sanal öğrenme nesnelerinin üretilmesi ve ders 

ortamlarında yaygın bir şekilde kullanılmasına rastlanmaktadır (Bruner, 

2006; Dienes ve Golding, 1971; Piaget, 1971; Skemp, 1987). Matematik 

gibi soyut bir altyapıya sahip olan bilim alanarında öğrenme nesnelerinin 

kullanılması, ders ortamlarının öğrenci merkezli stratejiye doğru 

yönelmesine ve öğrencilerin yaratıcı düşünmeleri ile birlikte hayal 

dünyalarının gelişmesine yol açmaktadır (Moyer, 2001).  

Dolayısıyla öğrencilerin bilgileri somut modellerle ders 

ortamlarından aldıkları zaman onların yaparak, keşfederek ve 

uygulayarak öğrenmesine sebep göstermektedir (Bulut, 2004).  

Eğitim amaçlı üretilen öğrenme nesnelerin özellikleri açısından; 

farklı amaçlarda ve eğilimlerde kullanışlı olmasıdır. Bir diğer yandan 

sözü geçen nesneler çeşitli şekillerde birleştirildiği zaman kullanıcılara 

sınırsız sayıda içerikler sunmaktadır (Wagner, 2002). Öğrenme nesneleri 

somutlaştırılmış basit materyallerden oluşan video, grafik, harita ve 

etkileşimli simülasyonlardan ibarettir. Öğrencilerin bu materyalleri 

kullandıklarında, derse olan isteklerinin artmasına ve görselliğe hitap 

ettiği için daha kalıcı öğrenmelerine yol açmaktadır (Moyer, 2001; Porter 

vd., 2002).   

DMÖN’LERİN TASARIMI 

Bu başlık altında; Wolfram Mathematica’nın uygulama sayfasında 

DMÖN’lerin tasarımı için kullanılan komutlar ve manipülasyon işlemleri 

hakkında açıklamalara değinilmektedir.  



Wolfram Mathematica İle Matematik Uygulamaları ve Dmön Tasarımı 

114 

Komutlar 

DMÖN’lerin hazırlanmasında kullanılan komutların özellikleri ve 

programda yaptıkları işlemler hakkında açıklamalar sırayla 

verilmektedir. 

Labeled [expr, lbl] (Etiketleme): Bu komut, lbl ile etiketlenmiş 

expr ifadesinin görüntülenmesini sağlar. 

Örnek:   

 

Grid[{{expr11,expr12,…},{expr21,expr22,…},…}] (Izgara) : Bu 

komut kümelerdeki elemanların alt-alta veya yan yana dizilmesini sağlar.  

Örnek:   

 

 

Örnek: 

 

 

 

Framed[expr] (Çerçeve): expr ifadenin çerçeveli bir sürümünü 

görüntüler. 

Örnek: 

 

 

Text[expr](Metin): expr ifadesini düz metin biçiminde görüntüler. 

http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/Grid.html
http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/Framed.html
http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/Text.html
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Örnek: 

 

Style[expr] (Stil): expr ifadesini belirtilen seçenek ayarlarında 

görüntüler. 

Örnek:  

 

TextAlignment (Metin Hizalama): Hücre, Stil ve ilgili yapılar 

için birbirini izleyen metin satırlarının nasıl hizalanması gerektiğini 

belirten bir seçenektir. 

Örnek: 

RGBColor (RGB Rengi): Nesnelerin verilen renkte 

görüntüleneceğini belirten bir grafik direktifidir. 

Örnek:  

 

 

 

TabView [{𝐥𝐛𝐥𝟏 → 𝐞𝐱𝐩𝐫𝟏 , 𝐥𝐛𝐥𝟐 → 𝐞𝐱𝐩𝐫𝟐 , … }] (Alt Görüntü): Bu 

komut (lbl, i) sekmenin tıklanması ile alt Simge (expr, i)’in 

görüntülendiğini sağlar. 
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Örnek: 

 

 

Row [{𝐞𝐱𝐩𝐫𝟏, 𝐞𝐱𝐩𝐫𝟐, … }] (Satır): Bir satırda düzenlenmiş (expr, 

i) ile formatlanan bir ifadenin birkaç hatta uzanma potansiyeli sağlar. 

Örnek: 

 

Column [{𝐞𝐱𝐩𝐫𝟏, 𝐞𝐱𝐩𝐫𝟐 , … }](Sütun): Bu komut (expr,i+1) 

ifadeyi satırdan alır ve (expr, i) ifadenin alt satırına yerleştirir. 

Örnek: 

 

 

Pane[expr] (Levha): Bu komut expr ifadesi içeren bir bölme 

olarak görüntülenir. 

Örnek:  

 

 

FontFamily (Font Ailesi): Stil ve Hücre için metnin oluşturulması 

gereken font ailesini belirten bir komuttur. 

Örnek: 
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İmageSize (Görüntü Boyutu): Nesne görüntüsünün toplam 

boyutunu belirten bir komuttur. 

Örnek: 

 

ImageMargins (Görüntü Kenar Boşlukları): Bir nesne için 

görüntülenen görüntünün çevresinde bırakılacak kenar boşluklarını 

belirten bir komuttur. 

Örnek:  

 

 

 

 

Scrollbars(Kaydırma Çubukları): Bölme için kaydırma 

çubuklarının görünüp görünmeyeceğini belirten bir komuttur. 

Örnek:  
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Manipulate[𝐞𝐱𝐩𝐫, {𝒖, 𝒖𝐦𝐢𝐧, 𝒖𝐦𝐚𝐱}](Yöneltmek): Bu komut u 

değerinin etkileşimli olarak değiştirilmesine izin vermek için bir expr 

sürümü çubuğu oluşturur. 

Örnek:  

 

 

 

 

 

TraditionalForm [𝐞𝐱𝐩𝐫] (Geleneksel Form): Bu komut expr 

ifadesini geleneksel matematiksel gösterime bir yaklaşım olarak yazdırır.  

Örnek:  

 

 

Orange (Turunç) :  Bu komut grafik veya stil özelliklerinde 

turuncu rengi temsil eder. 

Örnek: 
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Thickness [r] (Kalınlık): Aşağıdaki satırların r kalınlığında 

çizileceğini belirten bir grafik direktifidir.  

Örnek: 

 

Null (Boş): Bir ifadenin veya sonucun olmadığını belirtmek için 

kullanılan bir semboldür. Sıradan çıktıda görüntülenmez. 

Örnek: 

 

 

Button [𝐥𝐚𝐛𝐞𝐥, 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧] (Buton): Etiketli bir düğmeyi temsil eder 

ve her tıklandığında eylemi değerlendirir. 

Örnek: 

 

Tiny (Çok Küçük): Nesnelerin küçük olması gerektiğini belirten 

bir stil veya seçenek ayarıdır. 

Örnek: 

 

Appearance (Görünüm): Düğme ve kaydırıcı gibi görüntülenen 

nesneler için olması gereken genel görünüm türünü belirten bir komuttur. 

Örnek:  
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ControlPlacement (Kontrol Yerleşimi): Manipulate, TabView 

ve kontrollerin nereye yerleştirileceğini belirten bir komuttur. 

Örnek: 

 

 

AutorunSequencing (Otomatik Çalıştırma Sıralaması): 

Otomatik Çalıştır'ın sağlanan denetimlerini nasıl kullanması belirten bir 

komuttur. 

Örnek: 

 

Directive [𝒈𝟏, 𝒈𝟐 , … ] (Direktif): 𝑔1 ve 𝑔2 direktiflerinden oluşan 

tek bir grafik direktifini temsil eder. 

Örnek: 
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Anlatılan komutlarla hazırlanan bir öğrenme nesnesi yazılımı:  

 

 

Görüldüğü gibi işlenilen komutlarla matematiğin ikinci dereceden 

denklemlerin köklerini rakamları değiştirerek kolaylıkla elde 
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edebilirsiniz. Konunun daha iyi anlaşılması için verilen birkaç örnekler 

komutları ile birlikte anlatılmaktadır:  

Örnek: Bir denklemin grafiği ve manipülasyonü ile ilgili 

uygulamalar: 

Adım 1: Denklemin belirlenmesi ve Plot komutunun 

uygulanması 

 

Adım 2: Yazılan komutu MANİPULATE etme 
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Adım 3: MANİPULATE edilmiş komut üzerinde sekme kullanımı  

 

dım 4: Yazılımın doğru işlenilmesini kontrol etmek için 

SHİFT+ENTER tuşlarını kullanarak nesneği çalıştırmak 
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Örnek: Tam sayılı kesirlerde çarpma/ çıkarma işlemi ile ilgili 

yazılan kodlar: 

Adım 1: Tam sayılı kesirlerde çarpma işlemi için yazılan komutlar 

 

Adım 2: Tam sayılı kesirlerde çıkarma işlemi için yazılan komutlar 
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Adım 3: Yazılımın doğru işlenilmesini kontrol etmek için 

SHİFT+ENTER tuşlarını kullanarak nesneği çalıştırmak  
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Örnek: Bir SİLİNDİR’in grafiği ve özellikleri ile ilgili yazılan 

kodlar: 

Adım 1: SİLİNDİR’in özelliklerini anlatırken yazılan komutlar ve 

kodlar 

 

Adım 2: Yazılan kodların açıklaması 
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Adım 3: Yazılımın doğru işlenilmesini kontrol etmek için 

SHİFT+ENTER tuşlarını kullanarak nesneği çalıştırmak  
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Örnek: Bir denklemin katsayılarını bulması ile ilgili yazılan 

kodlar: 
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Örnek: Bir parabol ile ilgili yazılan kodlar: 
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Örnek: Bir denklemin köklerinin bulunması ile ilgili yazılan 

kodlar: 
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Örnek: Bir parabol ile ilgili yazılan kodlar: 
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Açıklamada bulunan DMÖN’lerin uygulamasına ve Wolfram 

Mathematica kernel iso dosyasının kurulumu için aşağıdaki karekodla 

web sitemizi takip edebilirsiniz.  
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ALTINCI BÖLÜM 

KOMUTLAR 

A 

Abort = = Abort[ ], bir hesaplamadan çıkarak işlemi durdurur. 

AbortProtect = = AbortProtect[expr], anlatımı değerler, herhangi 

bir çıkma eylemini kaydederek, hesaplama tamamlanıncaya dek erteler. 

Abs = = Abs[z], z karmaşık sayısının mutlak değerini verir. 

Accumulate = = Accumulate[f,g[e1,e2, …]] şu çıktıyı verir:g[e1, 

f[e1,e2], f[f[e1, e2], e3],…].      

Accuracy = = Accuracy[x], x sayısının sağa doğru ondalık 

basamak sayısını verir. 

AccuracyGoal = = AccuracyGoal, birçok sayısal işlemde sonucun 

kaç basamaklı türetileceğine ilişkin kullanılan bir opsiyondur. 

AddTo = = x += dx, dx değerini x ’e ekler ve x in yeni değerini 

alır. 

AirAi = = AirAi[z] , Ai(z) nin Airy fonksiyonunu verir. 

All  = =  All, belirli opsiyonların tümü için kullanılır. 

And = = e1 &&   e2 && , mantıksal And fonksiyonudur. 

Elementleri sırasıyla değerler, eğer biri yanlış ise False, hepsi doğru ise 

True sonucunu verir. 

Apart = = Apart[expr], kesirli bir anlatımı, en küçük payda 

temelinde tüm terimlerin toplamı olarak verir. Apart[expr, var], var ile 

tanımlanmış değişkenler dışındaki tüm değişkenleri sabit olarak ayırır.  

Append  = = Append[expr, elem], anlatımın sonuna elemanı ekler. 
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AppendTo = = AppendTo[s, elem], elem olarak tanımlanmış 

elemanı s değerine atar ve s’yi sonuçta göstermez. 

Apply = = Apply[f,  expr]  veya f @@  expr, anlatıma f 

fonksiyonunu uygular. Apply[f,  expr,  levelspec], anlatımın levelspec ile 

tanımlanan kısmının başlığını değiştirir (f fonksiyonunu uygular). 

ArcCos  = = ArcCos[z], z’nin ark koninüsünü verir. 

ArcCosh  = = ArcCosh[z], z’nin hiperbolik ark kosinüsünü verir. 

ArcCot  = = ArcCot[z], karmaşık sayı z’nin ark kotanjantını verir. 

ArcCoth  = = ArcCoth[z], karmaşık sayı z’nin hiperbolik ark 

kotanjantını verir. 

ArcCsc  = = ArcCsc[z], karmaşık sayı z’nin ark kosekantını verir. 

ArcCsch  = = ArcCsch[z], karmaşık sayı z’nin hiperbolik ark 

kosekantını verir. 

ArcSec  = = ArcSec[z], karmaşık sayı z’nin ark sekantını verir. 

ArcSech  = = ArcSech[z], karmaşık sayı z’nin hiperbolik ark 

sekantını verir. 

ArcSin  = =  ArcSin[z], karmaşık sayı z’nin ark sinüsünü verir. 

ArcSinh  = = ArcSinh[z], karmaşık sayı z’nin hiperbolik ark 

sinüsünü verir. 

ArcTan  = = ArcTan[z], karmaşık sayı z’nin ark tanjantını verir. 

ArcTanh  = = ArcTanh[z], karmaşık sayı z’nin hiperbolik ark 

tanjantını verir. 

Arg  = = Arg[z], z elementini verir. 

ArithmeticGeometricMean  = = ArithmeticGeometricMean[a,  

b], a ve b’ nin arithmetik-geometrik ortalamasını verir. 

Array  = = Array[f, n], n uzunluğundaki f[i] elemanlı liste üretir. 

Array[f, {n1, n2, …}], n1 X n2. düzeninde f[i1, i2, …] elemanları olan içiçe 

liste oluşturur. Array[f, dims, origin], belirlenen origin indeksinde liste 
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türetir (default 1). Array[f, dims, origin, h], sıranın her bir düzeyinde h 

başlığı kullanılır (liste yerine). 

AspectRatio  = = AspectRatio, Show komutuna ilişkin bir opsiyon 

olup görüntünün en/boy oranını belirtir. 

AtomQ  = = AtomQ[expr], eğer anlatım alt anlatımlara 

bölünemiyorsa True, tersi durumda False sonucunu verir. 

Attributes  = = Attributes[symbol], sembole ilişkin özellikler 

listesini verir. 

Automatic = = Automatic, ilişkin yerleşik fonksiyon tarafından 

otomatik olarak seçilecek opsiyon değerini verir. 

Axes  = =  Axes, Show komutunun bir opsiyonu olup, eksenlerin 

nasıl çizileceğini belirler. 

AxesEdge = = AxesEdge 3D grafik fonksiyonlarına ilişkin bir 

opsiyon olup, eksenlerin sınırlarını belirler.  

AxesLabel = = AxesLabel grafik fonksiyonlarına ilişkin bir 

opsiyon olup, eksen adlarını belirler. 

AxesStyle  = = AxesStyle grafik fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon 

olup, eksene ilişkin stil özelliklerini liste biçiminde verir. 

B 

Background  = = Background grafik fonksiyonlarına ilişkin bir 

opsiyon olup, arka plan rengini belirler. 

BaseForm  = = BaseForm[expr, n], anlatımdaki sayıları n tabanı 

temelinde yazar. 

Begin  = = Begin[\ context`\ ] mevcut içeriği yeniden 

konumlandırır. 

BeginPackage  = = BeginPackage[\ context`\ ] sadece context`  ve 

System` i aktif duruma getirir. BeginPackage[\ context`\ , \ need1 ` \ , \ 

need2 ` \ , …] needi olarak tanımlanan dosyaları da aktif içeriğine dâhil 

eder. 
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BernoulliB  = = BernoulliB[n], n inci BernoulliB sayısını verir. 

BernoulliB[n, x] ise n inci Bernoulli polinomunu verir. 

Binomial = = Binomial[n, z], binom katsayısını verir. 

Blank = = _veya Blank[ ], Mathematica anlatımında bir kalıp 

olarak (boşluk) kullanılır. _h veya Blank[h] h başlıklı herhangi bir 

anlatım için kullanılır. 

BlankNullSequence  = = ___   (üç   _   karakter) veya 

BlankNullSequence[ ], Mathematica anlatımlarının sıralaması için 

kullanılan bir kalıptır. ___h veya BlankNullSequence[h], h başlıklı tüm 

anlatımların sıralaması için kıullanılır. 

BlankSequence  = = __(iki _karakter) veya BlankSequence[ ], 

Mathematica anlatımlarının sıralaması için kullanılan bir kalıptır. __h 

veya BlankNullSequence[h], h başlıklı tün anlatımların sıralaması için 

kullanılır. 

Block  = = Block[{x1, x2, …}, expr], anlatımda, xi değerlerinin 

yerel değişken olarak alınıp değiştirileceğini belirler. Block[{x1=v1, …}, 

expr], yerel değişkenlerin başlangıç değerlerini tanımlar. Block[{vars}, 

body /; cond], yerel değişkenlerin koşullar ve fonksiyon kısımlarında 

paylaşılmasına izin verir. 

Boxed  = = Boxed, Graphics3D komutunun bir opsiyonu olup, 3D 

bir resim içindeki bir kutunun sınırlarının çizilip çizilmeyeceğini belirler. 

BoxRatios   = = BoxRatios, Graphics3D ve SurfaceGraphics 

komutlarının bir opsiyonu olup, 3D bir resim içindeki bir kutuya ilişkin 

sınırların oranını belirler. 

BoxStyle   = = BoxStyle 3D-grafik fonksiyonlarına ilişkin bir 

opsiyon olup, kutu sınırlarının stiline ilişkin özellikleri verir. 

Break  = =  Break [ ], kullandığı yerin en yakınındaki For veya 

While komutunu terk eder. 

Byte  = = Byte, Read komutunda tek bir bilgi uzunluğunu gösterir. 

ByteCount  = =  ByteCount[expr], anlatımın Mathematica 

tarafından kullanılan büyüklüğünü verir. 
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C 

Cancel = = Cancel[expr],anlatımın pay ve paydasındaki ortak 

çarpanları iptal eder (sadeleştirir). 

Cases  = = Cases[{e1, e2, …}, pattern], verilen kalıba (pattern) uyan 

ei listesini verir. 

Cases[{e1, …}, pattern, rhs], verilen kalıba (pattern) uyan ei’lerin 

sağtaraf değerleri listesini verir. 

Catalan  = = Catalan, Catalan sabitit, 0.915966. 

Catch  = =  Catch[expr], ilk Throw komutunun anlatım 

değerlemesinde türettiği elemente döner. 

Ceiling  = = Ceiling[x], x’den büyük en küçük tam sayıyı verir. 

CForm  = = CForm[expr], anlatımın C dili versiyonu verir. 

Character  = =  Character, Read komutunda tek bir karakteri 

gösterir. 

Characters  = =  Characters[expr], anlatımın basılı formundaki 

karakter sayısını verir. 

ChebyshevT  = =  ChebyshevT[n, x], n inci birinci tipten 

Chebyshev polinomunu verir. 

ChebyshevU  = =  ChebyshevU[n, x], ikinci tip Chebyshev 

polinomunu verir. 

Check   = = Check[expr, failexpr], anlatımı değerler, mesaj 

türetilse bile sonuca döner. Bazı durumlarda failexp tanımına döner. 

Check[expr, failexpr, s1::t1, s2::t2, …], sadece belirli mesajları kontrol 

eder. 

Chop  = = Chop[expr], sıfıra yaklaşık değerleri tam sıfır değerine 

dönüştürür. 

Circle  = = Circle[{x, y}, r] ile {x, y} merkezli ve r yarıçaplı, dolu 

olarak iki boyutlu bir daire türetilir. Circle [{x, y}, {rx, ry}] yardımıyla 

eğrisel yarıçaplar rx ve ry ile bir elips oluşturulur. Circle[{x, y}, r, 

{theta2}]dairenin bir bölümü gösterilir. 
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Clear  = = Clear[symbol1, symbol2, …], isimleri Clear[\ form1\ , 

\form2\ , …],formuna karşı gelen semboller için tanımlanmış tüm 

değerleri sileriz. 

ClearAll  = = ClearAll[\ form1\ , \form2\ , …], metin olarak formi 

biçiminde eşleşen sembolleri siler. 

Close  = = Close[\ file \], dosyayı kapatır. 

Coefficient  = = Coefficient[expr, form], polinomun kat sayılarını 

verir. Coefficient[expr, form, n], n formundaki katsayıları verir. 

CoefficientList  = = CoefficientList[poly, var], polinomun 

katsayılarını üsler temelinde sıralar. CoefficientList[poly, {var1, var2, 

…}], değişkenlerin katsayılar matrisini verir. 

Collect  = = Collect[expr, x], x’in aynı üslü terimlerini bir araya 

getirir. Collect[expr, {x1, x2, …}], aynı üslü x1, x2 terimleri bir araya 

getirir. 

Complement = = Complement[tüme, e1, e2,…], ei’lerde yer 

almayan tüme tanımlı liste elemanlarını verir. 

Complex  = = Complex, karmaşık sayılar için kullanılan bir başlık 

sembolüdür.  

ComposeSeries  = = ComposeSeries[s,t,u,…], s,t,u, ile tanımlanan 

üssel serileri birleştirir. Seriler (ilk sıradaki hariç) pozitif üslü değişken 

ile başlamalıdır. 

CompoundExpression  = = expr1; expr2;. anlatımları sırasıyla 

değerler, en sonuncusuna ilişkin değeri sonuç olarak verir.  

Condition = = expr /; test eğer True ise anlatımı verir. /;gösterimi 

kuralların uygulanabilirliğini kontrol etmek için de kullanılabilir. 

Conjugate  = = Conjugate[z], z karmaşık sayısının kompleksini 

verir. Mod  == Mod[m, n], m n’e bölündüğünde kalanını verir. 

Constant  = = Constant, sabit sayılma özelliği olup, ilgili sembolün 

tüm parametrelere göre türevinin sıfır olacağını belirler. 

Constants  = = Constants, Dt ile kullanılan bir opsiyon olup, sabit 

alınacak nesnelerin listesini verir. 
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Context  = =  Context[ ] varolan içeriği verir. Context [symbol] 

sembolün bulunduğu içerikleri verir. 

Continuation  = =  Continuation[n], basılacak çıktılarda, n inci 

satır başındaki çıktıyı verir. 

Continue  = =  Continue[ ], bir yöntemsel (procedural) programda 

en yakın For veya While döngüsüne sapar. 

ContourPlot  = =  ContourPlot[f,{x, xmin, xmax}, {y, ymin, 

ymax}] x ve y temelli f fonksiyonunun kontur çizimini verir. 

CopyFile  = = CopyFile["file1" , "file2"], dosya1 i dosya2’ye 

kopyalar. Dosya1 mevcut olmalı. Dosya2’nin olması gerekmez. 

CopyFile, dosya2’nin düzenlenme tarihini, dosya1 ile aynı olacak 

biçimde ayarlar. Çıktı olarak kopyalanan dosyanın adını verir. 

Kopyalayamadığında ise  $Failed sonucunu türetir. 

CopyDirectory  = = CopyDirectory["directory1", "directory2"], 

dizin1’deki tüm dosyaları dizin2’ye kopyalar. Dizin1 mevcut olmalı. 

Dizin2’ nin olması gerekmez. CopyDirectory, dizin2’nin ve 

içindekilerinin düzenlenme tarihlerini, dizin1 ile aynı olacak biçimde 

ayarlar. Çıktı olarak kopyalanan dizinin adını verir. İşlemi 

tamamlayamadığında ise $Failed sonucu nu türetir. 

Cos  = =  Cos[z], z’nin kosinüsünü verir. 

Cosh  = =  Cosh[z], z’nin hiperbolik kosinüsünü verir. 

Cot  = = Cot[z] gives the cotangent of z. 

Coth  = = Coth[z], z’nin hiperbolikkotanjantını verir. 

Count = = Count[list, pattern], listedeki kalıba uyan eleman 

sayısını verir. Count[expr, pattern, levelspec], anlatımın levelspec ile 

tanımlanan kısmındaki kalıba uyan alt-anlatım sayısını verir. 

CreateDirectory  = = CreateDirectory["dir"], çalışılan dizin içinde 

bir alt dizin oluşturur. CreateDirectory ile oluşturulan dizn başlangıçta 

boştur. CreateDirectory oluşturduğu dizinin tam adını, işlem başarısız 

olduğunda ise $Failed sonucunu türetir. 

Csc  = = Csc[z], z’nin kosekantını verir. 
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Csch  = = Csch[z], z’nin hiperbolik sekantını verir. 

Cubics = = Cubics, Roots, Solve ve ilişkin fonksiyonların kübik 

(küresel) eşitlik biçiminde türetilmesini sağlayan bir opsiyondur. 

D 

Dashing  = = Dashing [{d1, d2, …}], iki boyutlu grafikler için bir 

opsiyon olup; d1, d2, arasında çizgilerin kesikli olarak çizilmesini sağlar. 

di ise grafiğin toplam genişliğinin bir oranı olarak verilebilir. 

Debug = = Debug[expr] anlatımı değerler, bazı kontroller için 

programın bazı aşamalarda durmasını sağlar ve neler yapıldığını 

görüntüler. Debug[expr, {f1, f2, …}] sadece fi fonksiyonunun 

hesaplanmasında durur. 

Decompose  = = Decompose[poly, x], polinomları ayrıştırır. 

Decrement  = = x--, x değerini 1 azaltır, x in eski değerine döner. 

Default = = Default[f], eğer tanımlıysa, f fonksiyonunun 

elementlerine ilişkin başlangıç değerleri verir. Default[f, i], f 

fonksiyonunun kullanılan i inci element başlangıç değerini verir. 

Default[f, i, n], element toplamının (n) i inci elemanının başlangıç 

değerini verir. 

DefaultValue = = DefaultValue[s], s ile belirtilen sembole ilişkin 

dönüştürme kuralları orjinalini ve opsiyonların değer listesini verir.  

Definition  = = Definitions[s1, s2, …], si sembolleri için 

tanımlamaları yazar. 

Degree  = = Degree, bir radyandaki derece sayısı. Pi/180. 

DeleteFile  == DeleteFile["file"] dosyayı siler. DeleteFile[{"file1", 

"file2", .}] dosyaları siler. DeleteFile sildiğinde Null sonucunu, işlem 

başarısız olduğunda ise $Failed sonucunu türetir. 

DeleteDirectory = = DeleteDirectory["dir"] belirlenen dizini siler. 

DeleteDirectory["dir", DeleteContens-> True dizini ve tüm içindekileri 

siler. DeleteDirectory sildiğinde Null sonucunu, işlem başarısız 

olduğunda ise $Failed sonucunu türetir.  

Denominator  = = Denominator[expr], anlatımın paydasını verir. 
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DensityPlot = = DensityPlot[f,{x, xmin, xmax} , {y, ymin, ymax}] 

x ve y temelli f fonksiyonunun yoğunluk çizimini verir. 

Depth  = = Depth[expr] anlatımın tanımlaması için gerekli indis 

sayısının bir fazlasını verir. 

Derivative  = = f fonksiyonunun türevini gösterir. Derivative[n1, 

n2, …] [f] genel gösterim olup, birinci elemente göre n1 kere f’in türevi 

alınarak elde edilen sonucu, birinci argümana göre n1 kere f’in türevi 

alınarak elde edilen sonucu verir. 

Det  = = Det[m], m kare matrisinin determinantını verir.  

DiagonalMatrix  = = DiagonalMatrix[list], köşegen değerleri 

dışındaki tüm değerleri 0 olan matris türetilir. 

Dimensions = = Dimensions[expr], anlatımın boyutlarını verir. 

Dimensions[expr, n], anlatımın n düzeyindeki boyutlar listesini verir. 

DirectedInfinity  = = DirectedInfinity[], karmaşık düzlemde yönü 

belirlenemeyen sonsuz sayısal büyüklük. DirectedInfinity[z], bir sonsuz 

sayısal büyüklüğün, z karmaşık sayısı ile pozitif çarpanı. 

Disk  = = Disk[{x, y},r] ile {x, y} merkezli ve r yarıçaplı, dolu 

olarak iki boyutlu bir daire türetilir.                                                                                                                                            

Disk[{x,y}, {rx, ry}] yardımıyla eğrisel yarıçaplar rx ve ry ile eliptik bir 

disk oluşturulur.  Disk[{x, y},r {theta1, theta2}] diskin bir bölümü 

gösterilir. 

Dispatch = = Dispatch[{lhs1->rhs1, lhs2->rhs2, …}] anlatımdaki 

kullanılacak kuralları gösterir. 

DisplayForm = = DisplayForm[channel, graphics], grafiğin hangi 

çıktı kanalında verileceğini belirler. 

DisplayFunction = = DisplayFunction grafik fonksiyonlarına 

ilişkin bir opsiyon olup, programın herhangi bir aşamasında grafiğin 

görüntülenmesi için kullanılır. 

Distribute = = Distribute[g[x1, x2, …]], g’ye ilişkin xi’lerdeki 

toplamları dağıtır. Distribute[expr, f], f temelinde anlatımı dağıtır. 

Distribute[expr, f, g], eğer anlatımın başlığı g ise dağıtım yapar. 
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Divide  = = x/y veya Divide[x, y], x y^-1 sonucunu türetir. 

DivideBy  = = x/= c, x i c ye böler ve x in yeni değerine döner. 

Divisors  = = Divisors[n], n’e bölünebilen tamsayılar listesini verir. 

DivisorSigma  = = DivisorSigma[k, n], bölen fonksiyonunu verir. 

Do  = = Do[expr, {imax}], anlatımı imax kere değerler. Do[expr, 

{i, imax}], i değişkenli anlatımı i=1’den imax’a kadar 1’er artırarak 

değerler. Do[expr, {i, imin, imax}], i= imin’den başlar. Do[expr, {i, imin, 

imax, di}] di basamağını kullanır. Do[expr, {i, imin, imax}, {j, jmin, 

jmax}, …], her bir i için j’nin farklı değerlerini (döngü içinde) kullanarak 

anlatımı değerler. 

Dot  = = a,b,c veya Dot[a, b, c], vektör ya da matrislerin 

çarpıcılığını gösterir. 

DownValue  = =   DownValue[s] s sembolü ile gösterilen nesnenin 

ham değer listesini verir. 

Drop  = = Drop[list, n], listenin ilk n elemanı düşürülmüş biçimini 

verir. Drop[list, n], listenin sondan n elemanı düşürülmüş biçimini verir. 

Drop[list, {m, n}], listenin n ile m arası elemanlarının düşürüldükten 

sonraki biçimini verir. 

DSolve  = =  DSolve[eqn, y[x], x], x değişkeni temelinde y[x] 

fonksiyonunun diferansiyel denklemlerini çözer. DSolve[{eqn1, eqn2, 

…}, {y1[x1], y2[x2], …}, {x1, x2, …}] diferansiyel denklemleri çözer. 

Denklemler fark denklemleri ya da kısıtlar olabilir: bir diferansiyel 

denklem F[y[x], y’[x],  … formunda olmalıdır. Derivative[n][y][x], x] = 

= 0; kısıtları da Derivative[k][y][pti]= =  değeri formunda olmalıdır. 

Dt  = = Dt[f, x] x’ e göre f’in toplam türevini verir. Dt[f] f’in toplam 

diferansını verir. Dt[f, {x, n}] x’ e göre f’in n.inci toplam türevini verir. 

Dt[f, x1, x2, …] toplam karma türevini verir. 
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E 

EdgeForm  = =  EdgeForm[p] , p özelliği temelinde çokgen 

sınırlarını çizer. 

Eigensystem  = = Eigensystem[m], bir kare matrisin (m)  {values, 

vectors} formunda liste olarak eigenvalues ve eigenvektorlerini verir. 

Eigenvalues  = = Eigenvalues[m], m kare matrisinin eigenvektör 

listesini verir. 

Eliminate  = = Eliminate[eqns, vars], denklemlerdeki değişkenleri 

elimine eder. 

EllipticE  = = EllipticE[phi, m], ikinci tip E(phi|m) in eliptik 

integralini verir. 

EllipticExp  = = EllipticExp[u, {a, b}], eliptik eğri: y^2 = x^3 + a 

x^2 + b x biçiminin genel exponansiyelini verir. 

EllipticK  = = EllipticK[k], birinci tip K(m) in tam eliptik 

integralini verir. 

EllipticLog  = = EllipticLog[{x, y}, {a, b}] eliptik eğri: y^2 = x^3 

+ a x^2 + b x biçiminde genel logaritmasını verir. 

Encode  = = Encode [\ source\ , \ dest \], kaynak dosyanın 

kodlanmış sürümünü hedef dosyaya yazar. <<dest, içeriğini okumadan 

önce kodunu çözer. Encode[\source\ , \dest\ , \key\ ], formu girildiğinde, 

Get[\dest\ , \key\] kullanarak okunmuş dosyayı kodlar. 

End = = End[], varolan kontexte döner ve ilk durumunu alır. 

EndAdd = = EndAdd[], varolan içeriği $ContextPath 

tanımlamasına ekler. 

EndOfFile = = EndOfFile, Read komutunun dosya sonuna 

ulaştığını belirten bir semboldür. 

EndPackage = = EndPackage[ ], $Context ve +ContextPath 

değerlerini BeginPackage komutunun uygulanmasından önce yenileştirir 

ve +ContextPath içeriğinin önüne ekler. 
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EngineeringFrom = = EngineeringFrom[expr], anlatımdaki tüm 

gerçek değerleri mühendislik notasyonunda yazar. 

Environment = = Environment[\ var \ ], işletim sisteminin çevresel 

değişkenine ilişkin değerini verir. 

Epilog = = Epilog grafik fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon olup, 

grafik çıktısı sonunda grafik özelliklerini verir. 

Equal = = Ihs = = rhs, sol taraf ile sağ taraf aynı ise True sonucuna 

döner. 

Erf = = Erf[z], hata fonksiyonu: erf(z) türetir. Erf[z0, z1], ise genel 

hata fonksiyonu (erf(z1)-erf(z0)) verir. 

EulerE = = EulerE[n], n inci Euler sayısını verir. EulerE[n, x] ise 

n inci Euler polinomunu verir. 

EulerGamma = = EulerGamma, is Euler gama sabiti, 0.577216. 

EulerPhi = = EulerPhi[n], Euler fonksiyonunu verir. 

Evaluate = = Evaluate[expr], anlatımın, içerdiği elementlerden biri 

değerlenemez olarak tanımlanmış olsa bile, değerlenmesini sağlar. 

HoldFirst komutunun yerine Evaluate kullanabilirsiniz. Örneğin: 

Hold[Evaluate[1+1]]---> Hold[2]. 

EvenQ = = Exit[], Mathematica ortamından veya Debug ile girilen 

inceleme ortamından çıkılmasını sağlar. 

Exp = = Exp[z], üssel fonksiyon. 

Expand = = Expand[expr], anlatımı çarpanları ve pozitif üsleri 

temelinde açar. 

ExpandAll = = ExpandAll[expr] anlatımın her bir kısmını 

çarpanları ve pozitif üsleri temelinde açar. 

ExpandDenominator = = ExpandDenominator[expr], anlatımın 

paydasını çarpanları ve pozitif üsleri temelinde açar. 

ExpandNumerator = = ExpandNumerator[expr], anlatımın payını 

çarpanları ve pozitif üsleri temelinde açar. 
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ExpIntegralE = = ExpIntegralE[n,z], üssel logaritmik integral 

fonksiyonu verir. 

ExpIntegralEi = = ExpIntegralEi[z], üssel logaritmik integral 

fonksiyonu: Ei(z) verir. 

Exponent = = Exponent[expr, from], anlatımdaki en büyük üs 

formunu verir. Exponent[expr, from, h], h anlatımını tüm tanımlanmış 

form elemanlarına uygular. 

Expression = = Expression, basit bir Mathematica yazılımını 

(anlatımını) gösteren bir semboldür. 

F 

Factor = = Factor[poly], bir polinomu tamsayı çarpanlarına ayırır. 

Factor[poly,Modulus->p], p modülünde ayırır. 

FactorInteger = = FactorInteger[n], n tamsayısının asal 

çarpanlarını üsleri ile birlikte liste olarak verir. 

Factorial = = n! , n in faktöryalini verir. 

Factorial2 = = n!! , n in çift faktöryalini verir. 

FactorList = = FactorList[poly], üsleri ile birlikte polinom 

çarpanları listesini verir.. 

FactorSquareFree = = FactorSquareFree[poly], polinomu 

üslerden arınmış olarak çarpanları cinsinden yazar. 

FactorSquareFreeList = = FactorSquareFreeList[poly], 

polinomun üslerden arındırılmış çarpanlarını üsleri ile birlikte listeler. 

FactorTerms = = FactorTerms[poly (,varlist)], verilen değişken 

listesi temelinde sırasıyla tüm çarpanları yazar. FactorTerms[expr], tüm 

sayısal çarpanları verir. 

False = = False, Boolean değerinin yanlış olduğuna ilişkin bir 

semboldür. 

FindMinimum = = FindMinimum[f, {x, x0}], x=x0 ' dan 

başlayarakf, fonksiyonunun yerel minimumunu araştırır. 
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FindRoot = = FindRoot[Ihs= =rhs, {x, x0}] x=x0' dan başlayarak 

Ihs= =rhs biçiminde verilen bir eşitliğin sayısal çözümünü araştırır. 

First = = First[expr], anlatımın birinci elemanını verir. 

Fit = = Fit[data, funs, vars], funs ile tanımlanmış fonksiyonun vars 

türünden değişkenlerine uyan en küçük kareler yöntemiyle türetilmiş 

listesini verir. Data izleyen formda olabilir. {{x1, y1, ..., f1}, {x2, y2, ..., 

f2},...}, burada x,y koordinatları sayısı liste değişken sayısına eşit 

olmalıdır. Veriler {f1, f2, ...}formunda girildiğinde, tek koordinat değeri 

olarak 1, 2, değerlerini alır. Fonksiyon argumanları, sadece değişkenleri 

içeren fonksiyon listesi biçiminde de kullanılabilir. 

FixedPoint = = FixedPoint[f, expr], anlatımdan başlayarak, f'i 

uygulayıp daha fazla değişimler olmayıncaya kadar anlatımlar oluşturur. 

FixedPoint[]f, exper, n], n adım sonra durur. 

Flat = = Flat komutu, Nest kullanılmış f fonksiyonunu yazılım 

açısından düzeltir. Kalıp eşleşmelerinde bu özellik sıklıkla kullanılır. 

Flatten = = Flatten[list], içiçe yazılı bir listeyi düzleştirir. 

Flatten[list, n] n düzeyinde düzleştirir. 

Floor = = Floor[x], x'den küçük veya eşit en büyük tamsayıyı verir. 

For = = For[start, test, incr, body], start (başla) kısmını çalıştırır, 

sonra test kısmı True sonucunu vermeyinceye kadar, body (gövde) ve incr 

(artış) kısımlarını derlemeyi tekrarlar. 

Format = = Format[expr], anlatımın formatlanmış biçimini yazar. 

Format[expr]'e değer atandığında anlatımın yazım biçimi tanımlanır. 

Format[expr, type], belirlenmiş tipte format verir. 

FormatType = = FormatType, yazılı anlatımların başlangıç format 

tiplerini gösteren, OpenWrite ve ResetMedium komutlarına ilişkin bir 

opsiyondur. 

FortranForm = = FortranForm[expr], anlatımın FORTRAN fili 

yazılımını verir. 

Fourier = = Fourier[list], karmaşık sayılar listesinin Fourier 

dönüşümünü verir. 
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Framed = = Framed grafik fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon 

olup, Framed-> True eklenmesiyle çizimi çerçevelendirir. 

FreeQ = = FreeQ[expr, form], eğer anlatım içinde form 

eşlenmiyorsa True, tersi durumda False sonucunu verir. 

FullDefinition = = FullDefinition[s1, s2, ...], si sembolleri ve 

bunlara bağlı tüm semboller için tanımlamaları yazar. 

FullForm = = FullForm[expr], anlatımın tüm biçimini herhangi bir 

yazılım özelliği kullanmaksızın yazar. 

Function = = Function[body] veya body& gösterimi bir 

fonksiyondur. Biçimsel parametreleri # (veya #1), #2, . Function[x, 

body], parametresi x olan bir fonksiyondur. Function[{x1, x2, ...}, body], 

parametreleri xi listesi olan bir fonksiyondur. 

G 

GCD = = GCD[n1, n2, ...], n tamsayının en büyük ortak bölenini 

verir. 

GegenbauerC = = EgenbauerC[n, m, x], n inci Gegenbauer 

polinomu verir. 

Get = = << filename, dosyayı okur, içindeki her bir anlatımı 

değerler ve en sonuncuya döner. Get[\ filename \ , key], herhangi bir 

anahtar ile sıkıştırılmış dosyaya ulaşır. 

GoldenRatio = = GoldenRatio, altın oran (1 + Sqrt[5])/2, değeri: 

1.61803. 

Goto = = Goto[tag], Label[tag] için mevcut bileşik anlatımı 

(current compound expression) tarayarak, kontrolü o noktaya geçirir. 

Gradient = = Gradient, FindMinimum ile kullanılan bir opsiyon 

olup, fonksiyonun Gradient'ini verir. 

Graphics = = Graphics[primitives, options], formatında girilerek 

iki boyutlu grafik gösterimi oluşturulur. 

Graphics3D = = Graphics3D[primitives, options], formatında 

girilerek üç boyutlu grafik gösterimi oluşturulur. 
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GrayLevel = = GrayLevel[level] ile grafiği izleyen nesnelerin gri 

düzey yoğunlukta oluşturulmasını sağlar. 

Greater = = x>y, eğer x y'den büyük ise True sonucunu verir. x1 > 

x2 > x3, eğer x1>= x2>= x3, eğer xi artmayan sırada ise True sonucunu 

verir. 

H 

Hash = = Hash[expr], herhangi bir anlatımın tamsayılı hash 

kodunu verir. 

Head = = Head[expr], anlatımın başlığını verir. 

HeadCompose = = HeadCompose[a,b,c,d], şu çıktıyı verir: 

a[b][c][d]. 

HermiteH = = HermiteH[n, x], n inci Hermite polinomunu verir. 

Hold = = Hold[expr], anlatımı hesaplanmamış biçimde saklar. 

HoldAll = = HoldAll ile herhangi bir fonksiyona ilişkin tüm 

elementlerin değiştirilmemiş (değerlendirilmemiş) biçimde saklanması 

sağlanır. 

HoldFirst = = HoldFirst ile herhangi bir fonksiyona ilişkin ilk 

aelementin değiştirilmemiş (değerlendirilmemiş) biçimde saklanması 

sağlanır. 

HoldForm = = HoldForm[expr], anlatımın hesaplanmamış 

biçimini yazar. 

HoldRest = = HoldRest ile herhangi bir fonksiyona ilişkin ilk 

element dışında diğerlerinin değiştirilmemiş (değerlendirilmemiş) 

biçimde saklanması sağlanır. 

Hypergeometric0F1 = = Hypergeometric0F1[a, z], 

hipergeometrik fonksiyon: 0F1(; a; z). 

Hypergeometric0F1Regularized = = 

Hypergeometric0F1Regularized[a, z], hipergeometrik fonksiyon: 0F1(; 

a; z)/Gamma(a).  
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Hypergeometric1F1 = = Hypergeometric1F1[a, b, z], bir Kummer 

konfluent hipergeometrik fonksiyon: 1F1(a; b; z). 

Hypergeometric1F1Regularized = = 

Hypergeometric1F1Regularized[a, b, z], Kummer hipergeometrik 

fonksiyon:1F1(a; b; z)/Gamma(b). 

Hypergeometric2F1 = = Hypergeometric2F1[a,b,c,z],bir 

hipergeometrik fonksiyonu gösterir: 2F1(a,b;c;z). 

HypergeometricU = = HypergeometricU[a,b,z], konfluent 

hipergeometrik fonksiyon: U(a,b,z). 

I 

Identity = = Identity[expr], anlatımın kendisini verir. 

IdentityMatrix = = IdentityMatrix[n], nxn biçiminde birim matris 

verir. 

If = = If[condition, t,f], eğer koşul sağlanıyor ise True, 

sağlanmıyorsa False sonucunu verir (uygular). If[condition, t,f,u], eğer 

koşul ne True ne de False ise u sonucunu verir(uygular). 

Im = = Im[z], z komplekssayısının sanal (imaginary) kısmını verir. 

Implies = = Implies[p,q], mantıksal anlatım: p=>q. 

In = = In[n], n inci girdi satırı içeriğini verir. 

Increment = = x ++, x değerini 1 artırır, x in eski değerine döner. 

Indent = = Indent[d], d genişliğinde yazar. 

Indeterminate = = Indeterminate, sayısal büyüklüğü tanımsız. 

Infinity = = Infinity, pozitif sonsuz. 

Infıx = = Infıx[f[e1,e2,...]], f[e1,e2,...] anlatımını: e1 ~ f ~ e2 ~ f ~ e3. 

Infıx[expr, h], ise elementleri h ile ayırarak yazar: e1 h e2 h e3. 

Information = = Information[symbol] sembole ilişkin bilgiyi 

yazar. 

Inner = = Inner[f,list1,list2,g], genel çarpım ve g ekleme sonucunu 

türetir. 
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Input = = Input[], bir Mathematica anlatımını etkileşimli 

(interaktif) olarak okur. Input[\prompt\], belirlenmiş dizini bir imleç 

olarak kullanarak girdi oluşturur. 

InputForm = = InputForm[expr], anlatımın Mathematica girdi 

biçimine uygun bir versiyonu yazar. 

InputString = = InputString[ ], bir metin dizinini etkileşimli 

(interaktif) olarak okur. InputString[\prompt\], belirlenmiş dizini bir 

imleç olarak kullanarak girdi oluşturur. 

Insert = = Insert[list, elem, n], elemanı listesinin n. nci 

pozisyonuna yerleştirir. Eğer n negatif ise, pozisyon sondan hesaplanır. 

Integer = = Integer, tamsayılar için kullanılan bir bailık 

sembolüdür. 

IntegerQ = = IntegerQ[expr], anlatım tamsayı ise True, değilse 

False sonucunu verir. 

Integrate = = Integrate[f,x], f’in x’e göre integralini verir. 

Integrate[f, {x,xmin, xmax}] tanımlı integraller hesaplar. Integrate[f, 

{x,xmin, xmax}, {y,ymin,ymax}] çoklu integrali verir. 

InterpolatingPolynomial = = InterpolatingPolynomial[data, var], 

uses Newton interpolasyon kullanarak, verilen noktaların polinom 

değerlerinin tahminini (değerini) verir. Veri girişi {{x1,y1}, {x2,y2}, ... 

,{xn,yn}} formunda olmalıdır. Eğer /y1, ...,yn} formu girilirse, karşıt gelen 

x1,...,xn değerleri 1,...,n olarak kabul edilir. 

Interrupt = = Interrupt[] hesaplamayı durdurur. 

Intersection = = Intersection[list1,list2, ...] listelerin ortak 

elemanlarını sıralı olarak verir.  

Inverse = = Inverse[m], m kare matrisin tersini verir. 

InverseFourier = = InverseFourier[list] karmaşık sayılar listesinin 

Fourier dönüşümünün tersini verir. 

InverseFunction = = InverseFunction[f], f fonksiyonunun ilk 

element temelinde tersini verir. InverseFunction[f,n], n. nci element 

temelinde tersini verir. 
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InverseFunctions = = InverseFunctions, Solve ve ilişkin 

fonksiyonlarda kullanılan bir opsiyon olup, ters fonksiyon kulanılıp 

kullanılmayacağını belirler. 

J 

JacobiP = = JacobiP[n,a,b,x], n inci Jacobi polinomunu verir. 

JacobiSymbol = = JacobiSymbol[n,m], n ve m için Jacobi 

sembollerini verir. 

Join = = Join[list1,list2, ...], listeyi birleştirir. Join kullanılırken 

listelerin aynı başlıkta (türde) olması gerekir. 

L 

Label = = Label[tag], yöntemde Goto kullanılarak kontolün 

devredileceği noktayı gösterir. 

LaguerreL = = LaguerreL[n,x], n inci Laguerre polinomunu verir. 

LaguerreL[n,a,x], n inci genel Laguerre polinomunu verir. 

Last = = Last[expr], anlatımın son elemanını verir. 

LatticeReduce = = LatticeReduce[{v1,v2, ...}], indirgenmiş 

temelde tamsayı vektörleri setini verir. 

LCM = = LCM[n1,n2, ...], n tamsayısının en küçük ortak çarpanını 

verir. 

LeafCount = = LeafCount[expr], anlatımda bölünemez 

elemanların toplam sayısını verir. 

LegendreP = = LegendreP[n,x], n inci Legendre polinomunu verir. 

LegendreP[n,m,x], ilişkin legendre polinomunu verir. 

LegendreQ = = LegendreQ[n,z], ikinci tip n inci Legendre 

fonksiyonunu verir. LegendreP[n,m,z], ilişkin legendre fonksiyonunu 

verir. 

Length = = Length[expr], anlatımdaki eleman sayısını verir. 

Less = = x<y, eğer x y'den küçük ise True sonucunu verir. 

x1<x2<x3, eğer xi artan sırada ise True sonucunu verir. 
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LessEqual = = x<=y, eğer x y'den küçük veya eşit ise True 

sonucunu verir. x1<=x2<=x3, eğer xi azalmayan sırada ise True sonucunu 

verir. 

Level = = Level[expr, levelspec], anlatımın levelspec ile 

tanımlanan kısmındaki alt anlatımların listesini verir. Level[expr, 

levelspec, f] alt anlatımlar listesine f fonksiyonuna uygular. 

Limit = = Limit[expr, x>x0], x x0'a yaklaşırken anlatımın limit 

değeri bulunur. 

Line = = Line[{pt1,pt2, ...}] ardışık noktalar ile doğru oluşturur. 

LinearSolve = = LinearSolve[m,b], gives the vector x which solves 

the matris eşitliği olarak m.x==b anlatımını çözen x vektörünü verir. 

LineBreak = = LineBreak[n], basılacak çıktılarda, n inci ve (n+1) 

inci satırlar arasındaki çıktıyı verir. 

List = ={e1,e2, ...} liste gösterim biçimidir. 

Listable = =Listable f fonksiyonunun otomatikman elementleri 

temelinde listeleneceğini gösteren bir özellik tanımlaması. 

ListContourPlot = = ListContourPlot[array] yükseklik değerleri 

sırası temelinde kontur çizimi oluşturur. 

ListDensityPlot = = ListDensityPlot[array] yükseklik değerleri 

sırası temelinde yoğunluk çizimioluşturur. 

ListPlot = = ListPlot[{y1,y2, ...}] verilen değerler listesini çizer. 

Her bir değer için x koordinatları 1, 2, ... olarak alınır. ListPlot[{{x1,y1}, 

{x2,y2}, ...] verilen x ve y koordinatları listesi temelinde görüntü 

diyagramı oluşturur. 

ListPlot3D = = ListPlot3D[array] yükseklik verileri dizisi 

temelinde 3D yüzey grafik çıktısı verir. ListPlot3D[array, shades] 

tanımlanan gölgeleme özelliğini yüzeyin her bir elemanına uygulanmış 

3D grafik çıktısı verir. 

Locked = = Locked, herhangi bir sembol ile gösterilen değerin 

herhangi bir özelliğinin değiştirilmesini önleyen bir özelliktir. 
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Log = = Log[z], z'nin doğal algoritmasını e tabanı temelinde verir. 

Log[b,z], b tabanına göre logaritma türetir. 

LogIntegral = = LogIntegral[z], logaritmik integral fonksiyonu 

li(z) verir. 

LogicalExpand = = LogicalExpand[expr], anlatımın && ve ?? 

gibi mantıksal bağlaçlarla açılımını verir. 

M 

MainSolve = = MainSolve[eqns], denklem sistemlerinin 

dönüştürülmesinde temel bir fonksiyon olup Solve ve Eliminate 

komutları tarafından kullanılır. Denklemler Ihs = = rhs formunda 

olmalıdır. && ve ?? Kullanılarak birleştirilebilir. MainSolve, eğer çözüm 

yoksa False, eğer tüm değişken değerleri çözüm ise True sonucunu verir. 

MainSolve eşitlikleri yeniden düzenler. MainSolve[eqns, vars,elim,rest], 

denklemleri çözülebilecek biçimde yeniden düzenler ve elimine edilecek 

değişkenleri çıkarır. rest listesi eliminasyon sırasını belirler. 

MantissaExponent = = MantissaExponent[x], x'in mantis ve 

yaklaşık üs kısmının listesini türetir. Mantis daima -1 ila 1 arasındadır. 

Absolut büyüklüklerde mantis, daima 1/10 ila 1 arasındadır. Örneğin: 

MantissaExponent[3.4 10^25] ---> {0.34,26}. MantissaExponent{x,b}, b 

tabanına göre mantis ve yaklaşık üs kısmının listesini türetir. Absoult 

büyüklük 1/b ila 1 arasında.  

Map = = Map[f,expr] veya f/@ expr, anlatımın ilk düzeyindeki her 

bir elemana f fonksiyonunu uygular. Map[f,expr, levelspec], anlatımın 

levelspec ile tanımlanan kısmına f fonksiyonunu uygular. 

MapAll = = MapAll[f,expr] or f//@, anlatımdaki tüm düzeylere (alt 

anlatımlara) f fonksiyonunu uygular. 

MapAt = = MapAt[f,expr, poslist], anlatımın poslist olarak 

tanımlanmış pozisyonundaki kısımlara f fonksiyonunu uygular. poslist, 

parça tanımlaması listesi biçiminde olmalıdır. Her bir parça tanımlaması 

ise bir tamsayı veya tamsayılar listesi biçiminde olmalıdır. 

MatchQ = = MatchQ[expr, form], eğer kalıp biçimi anlatım ile 

eşleniyorsa True, tersi durumda False sonucu verir. 
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MatrixExp = = MatrixExp[mat], matrisin exponensiyalini verir. 

MatrixForm= = MatrixForm[list], liste elemanları düzenli sıra 

biçiminde yazar. MatrixForm[list, d], liste elemanlarını sıra içinde d 

kadar aşağı yerleştirir. 

MatrixPower = = MatrixPower[mat, n], mat ile tanımlanan 

matrisin n inci dereceden üssünü verir. 

MatrixQ = = MatrixQ[expr], eğer anlatım matris biçiminde ise 

True, tersi durumda False sonucunu verir. 

Max = = Max{x1,x2, ...} sayısal olarak en büyük xi değerini verir. 

Max[{x1,x2, ...}, {y1,y2,...},...], herhangi bir listenin en büyük elemanının 

değerini verir. 

MaxIterations = = MaxIterations, tekrarlı algoritma kullanılan 

birçok sayısal fonksiyonda, yakınsama (convergence) sağlanamazsa bile 

yapılacak tekrarın en büyük sayısını belirleyen bir opsiyondur. 

MaxMemoryUsed = = MaxMemoryUsed[] o anda Mathematica 

ortamının tükettiği maksimum bellek miktarını verir. 

MaxRecursion = = MaxRecursion, tekrarlı algoritma kullanan 

birçok sayısal fonksiyonda, yakınsama (convergence) sağlanıncaya kadar 

yapılacak tekrarın en büyük sayısını belirleyen bir opsiyondur. 

Medium = = Medium[\name\,options, rawptr], $$Media listesinde 

medium çıktıyı (dosya veya kanal) gösteri. 

MemberQ = = MemberQ[list, form], listede forma uyan eleman 

varsa True, tersi durumda False sonucunu verir. 

MemoryConstrained = = MemoryConstrained[expr, b] anlatımı 

değerler, eğer b boyuttan fazla bellek gerekiyorsa durur. 

MemoryInUse = = MemoryInUse[], o anda Mathematica 

ortamının kullandığı bellek miktarını verir. 

MeshStyle = = MeshStyle grafik fonksiyonlarına ilişkin bir 

opsiyon olup, ızgara sınır özelliklerini belirler. 
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Message = = Message[symbol::tag], iptal edilmeyinceye kadar 

mesajların yazılmasını sağlar. Message[mname,e1,e2, ...], ei değerlerinin 

eklenmiş biçiminde mesaj yazar. 

MessageName = = symbol::tag, mesaj adı. 

Messages = = Messages[symbol] tanımlanan sembole ilişkin tüm 

mesajları verir. 

Min = = Min[x1,x2, ...], sayısal olarak en küçük xi değerini verir. 

Min[{x1,x2, ...},{y1,y2,...}] herhangibir listenin en küçük elemanını verir. 

Minors = = Minors[m,k], m'in determinantını oluşturan ve tüm kxk 

alt matrislerini gösteren bir matris çıktısı türetir. 

Minus = =-x, x'in çıkarılacağını gösterir. 

Modular = = Modular, Solve komutunun Mode opsiyonunun bu 

özelliği olup, tamsayı çözümünün araştırılacağını belirler. 

MoebiusMu = = MoebiusMu[n], Moebius fonksiyonunu verir. 

Multinomial = =Multinomial[n1,n2, ...], multinomial katsayısını 

verir. (n1+n2+...)!/(n1!n2!...). 

N 

NameQ = = NameQ[\string\], isimleri verilen forma uyan 

semboller varsa True, yoksa False sonucunu verir. 

Names = = Names[\string\], dizin türündeki (dizine uyan) sembol 

isimlerinin listesini verir. 

NBernoulliB[n,d], d haneli sonuç türetir. 

Needs = = Needs [\ context`\ ], $ContextPath içinde henüz 

bulunmayan belirli bir dosyayı yükler. 

Negative = = Negative[x], eğer x negatif ise True sonucunu verir. 

Nest = = Nest[f, expr, n], anlatımın n defa f fonksiyonu uygulanmış 

biçimini verir. 

NestList = = NestList[f, expr, n], anlatıma sıfırdan nʼe kadar f 

uygulaması sonuçlarını liste biçiminde verir. 
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NIntegrate = = NIntegrate[f, {x, xmin, xmax}], xmin to xmax 

aralığında x e bağlı olarak f fonksiyonunun yaklaşık sayısal değerini 

verir. 

NonConstans = = NonConstants, D ile kullanılan bir opsiyon olup, 

fark değişkenlerinde zorunlu sabit alınacak nesnelerin listesini verir. 

None = = None, belirli opsiyonlar için kullanılır. 

NoneNegative = = NonNegative[x], eğer x negatiften farklı ise 

True sonucunu verir. 

Normal = = Normal[expr], değişik formlardaki anlatımı normal 

anlatım formuna dönüştürür. 

Not = = !expr, mantıksal NOT fonksiyonudur. Eğer anlatım doğru 

ise False, değilse True sonucunu türetir. 

NProduct = = NProduct[f, {i, imin, imax}], imin den imaxa kadar 

f çarpımının yaklaşık sayısal değerini verir. NProduct [f, {i, imin, imax, 

di}] çarpım işleminde di basamağını kullanır. 

NRoots = = NRoots[lhs==rhs, var], bir polinoma ilişkin eşitliğin 

yaklaşık sayısal köklerini verir. 

NSum = = NSum[f, {i, imin, imax}], imin den imaxa kadar f 

toplamının yaklaşık sayısal değerini verir. NSum[f, {i, imin, imax, di}] 

toplama işleminde di basamağını kullanır. 

Null = = Null, herhangi bir anlatımın ya da sonucun boş olduğunu 

gösteren bir semboldür. Herhangi bir anlatımın sonucun verdiğinde çıktı 

basılmaz. 

NullSpace = = NullSpace[m], m matrisinin boşluk temelinde 

vektör listesini verir. 

Number = = Number, Read komutunda bir tamsayı veya yaklaşık 

gerçek sayıyı gösterir. 

NumberForm = = NumberForm[expr, n], anlatımı n hane 

duyarlıkta yaklaşık olarak yazılır. 

NumberQ = = NumberQ[expr], eğer anlatım bir sayı ise True, 

değilse False sonucun verir. 
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Numerator = = Numerator[expr], anlatımın payını verir. 

O 

OddQ = = OddQ[expr], eğer anlatım tek bir tamsayı ise True, 

değilse False sonucunu verir. 

Off = = Off[symbol::tag], mesajın görüntülenmemesini sağlar. 

Off[s], s sembolü ile gösterilen mesajların görüntülenmemesini sağlar. 

Off[m1,m2, …], birden çok mesajın görüntülenmemesini sağlar. Off[ ], 

tüm mesajların görüntülenmemesini sağlar. 

On = = On[symbol::tag], mesajın görüntülenerek basılmasını 

sağlar. On[s], s sembollü mesajların görüntülenmesini sağlar. On[m1, m2, 

…] birden çok mesajın görüntülenmesini sağlar. On[ ], tüm sembollere 

ilişkin mesajların görüntülenmesini sağlar. 

OneIdentity = = OneIdentity, f fonksiyonun f[x], f[f[x]], etc. 

biçimindeki yazılımlarında, x lerin tümünün eşit görülmesi amacıyla 

kalıp eşlemelerinde kullanılır. 

OpenAppend = = OpenAppend[\ file \ ], üzerine çıktı eklenecek 

bir dosyayı açar. 

OpenRead = = OpenRead[\ file \ ], bilgi okunacak dosyayı açar. 

OpenWrite = = OpenWrite[\ file \ ], üzerine çıktı yazılacak bir 

dosyayı açar. 

Operate = = Operate[p, f[x, y]], şu çıktı biçimini verir: p[f][x,y]. 

Operate[p, expr, n], anlatımın n düzeyine p uygular. Örneğin: Operate[p, 

f[x,y]] ---˃ p[f][x, y]; Operate[p, f[x][y][z], 1] ---˃ p[f [x][y]][z]; 

Operate[p, f[x][y][z], 2] --˃ p[f [x]][y][z]. Operate[p, f[x]], işlevsel 

operatör p’yi f işlevine etkin bir biçimde uygular. Operate komutu temel 

olarak Apply komutunun genelleştirilmiş biçimidir.  

Optional = = p:v bir nesne kalıbı olup bir ankatımın p formunda 

gösterileceğini, eğer atlanırsa, v ile değiştirileceğini gösterir. 

Options = = Options[symbol], sembole atanmış tüm başlangıç 

opsiyonları listeler. Options[f[x, y, …, name1 -˃ value1, …]], özel bir 

anlatımda dışarıdan tanımlanmış opsiyonların listesini verir. 
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Or = = e1 | | e2 | | .. mantıksal OR fonksiyonudur. Argümanları 

sırasıyla değerler, eğer biri doğru ise True, hepsi yanlış ise False 

sonucunu verir. 

Order = = Order[expr1, expe2], eğer expr1 anlatımı kanonik 

düzende expr2’den önce geliyorsa 1, sonra geliyorsa -1 sonucunu verir. 

Her iki anlatımda aynı ise 0 sonucunu verir. 

OrderedQ  = = OrderedQ[h[e1,e2, …]], eğer ei’ler sıralı ise True, 

değilse False sonucunu türetir. 

Orderless = = Orderless, f ile gösterilen anlatımdaki ei 

elemanlarının f[e1,e2, …] biçiminde ve otomatik olarak kanotik formda 

sıralanmış durumunu verir. 

Out = = %n veya Out[n], n inci çıktı satırındaki çıktı sonucunun 

tümünü verir. %, türetilen en son sonucu verir. %% bir önceki sonucunu 

verir. %%...% (k kere) k kadar önceki sonucu verir. 

Outer = = Outer[f,list1,list2, …], listelerin genel çarpım sonucunu 

verir. 

OutPutForm = = OutPutForm[expr], anlatımı standart 

Mathematica çıktısı biçiminde yazar. 

OwnValues = = OwnValue[s] s sembolü ile gösterilen nesnenin 

ham değer listesini verir. 

P 

PageWidth = = PageWidth, OpenWrite etc, ResetMedium ve 

Splice komutlarına ilişkin bie opsiyon olup, basılacak metindeki her bir 

satır genişliğini gösterir. 

ParametricPlot = = ParametricPlot[{fx, fy},{t,tmin, tmax}] t’nin 

fonksiyonu olarak türettiği fx ve fy koordinatlarının parametrik çizimini 

oluşturur. ParametricPlot[{{fx,fy},{gx,gy}, …},{t,tmin,tmax}] birden çok 

parametrik eğrileri çizer. 

Part = = expr[[i]], anlatımın i inci kısmını verir. expr[[-i]], sondan 

sayar. expr[[0]], anlatımın başlığını verir. expr[[i,j, …]] anlatımı = 
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expr[[i]][[j]] … expr[[{i1,i2, …}]], anlatımın i1,i2,… parçalarının listesini 

verir. 

Partition = = Partition[list, n], listeyi çakışmayan n tane alt 

kümeye ayırır. Partition[list, n,di], di kadar elimine ederek parçalar 

oluşturur. 

PartitionsP = = PartitionsP[n] , n tamsayısının kısımlarını verir. 

PartitionsQ = = PartitionsQ[n], n tamsayısının kısımlarını ayrı 

parçalar biçiminde verir. 

Pattern = = s: obj, kalıp objenin, s ismine atandığını gösterir. 

PatternTest = = p test kalıp nesnesi olup anlatımın p formunda 

olup olmadığını araştırır, bulduğunda True sonucunu verir. 

Permutations = = Permutations[list], liste elemanlarının mümkün 

permütasyonlarını türetir. 

Pi = = Pi, sayısal değer 3.14159… 

Plot = = Plot[f, {x,xmin, xmax}] xmin to xmax arasında verilen f 

fonksiyonunu çizer. Plot[{f1,f2, …},{x,xmin,xmax}] birden çok fi 

fonksiyonunu çizer. 

Plot3D = = Plot3D[f,{x,xmin, xmax}, {y,ymin, ymax}], x ve y nin 

bir fonksiyonu olarak f in üç boyutlu çizimini türetir. 

Plot3D[{f,s},{x,xmin, xmax},{y,ymin,ymax}], f ile belirlenen yüzey 

yüksekliği ve s ile belirlenen gölgeleme biçimi temelinde 3D grafik 

çıktısı verir. 

PlotLabel = = PlotLabel grafik fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon 

olup, çizime ne isim verileceğini belirler. 

PlotPoints = = PlotPoints grafik fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon 

olup, çizime ne isim verileceğini belirler. 

PlotRange = = PlotRange iki boyutlu grafikler için bir opsiyon 

olup, hangi noktaların çizime dahil edileceğini gösterir. PlotRange->15 

gibi. 

PlotStyle = = PlotStyle, Plot ve ListPlot komutlarının bir opsiyonu 

olup, nokta ya da çizgilerin stilini belirler. 
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Plus = = x + y + z terimlerin toplanacağını gösterir. 

Pochhammer = = Pochhammer[a,n], Pochhammer sembolünü 

verir. 

Point = = Point[coords] nokta koordinatları tanıtılır. 

PointSize = = PointSize[r] ile grafikteki noktaların r yarıçap 

büyüklüğünde olması sağlanır. r grafiğin toplam genişliğinin bir oranı 

olarak verilebilir. 

PolyGamma = = PolyGamma[z] gives the digamma function 

psi(z) PolyGamma[n,z] gives nth derivative of the digamma function. 

Polygon = = Ploygon[{pt1,pt2 …}] ile doldurulmuş bir çokgen 

elde edilir. 

PolyLog = = PolyLog[n,z], z fonksiyonunun n inci 

polilogaritmasını verir. 

PolynomialQ = = PolynomialQ[expr, var], anlatım değişkene 

ilişkin bir polinom ise True, değilse False sonucunu türetir. 

PolynomialQ[expr,{var1, …}], birden çok değişken için aynı testi yapar. 

PolynomialReminder = = PolynomialReminder[p,q,x], 

polinomlar p ve q nün bölümünden artanı x cinsinden verir. 

Position = = Position,[expr, pattern], anlatım içinde kalıba uyan 

elemanların konum (pozisyon) listesini verir. 

Postfix = = Postfix[f[expr]], f[expr] anlatımını postfix (son ek) 

biçiminde: expr / / f. Postix[f[expr],h], ise exprh olarak yazar. 

PostScript = = PostScript[\string1\,\string2\, …], bir grafik 

başlangıç özelliği olup, çıktıya ilişkin PostScript kodları belirler. 

Power = = x^y, x’in y üssünü verir. 

PowerMod = = PowerMod[a,b,n] kullanımı Mod[a^b,n] sonucunu 

verir. Negatif b için, PowerMod[a,b,n] modular tersini verir. 

Precision = = Precision[x], x sayısının duyarlılık hanesini verir. 

PreDecrement = = --x,x değerini 1 azaltır, x in yeni değerine 

döner. 
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Prefix = = Prefix[f[expr]], f[expr] anlatımını prefix (ön ek) 

biçiminde: f @ expr. Prefix[f[expr],h], ise hexper biçiminde yazar. 

PreIncrement = = ++x, x değerini 1 artırır, x in yeni değerine 

döner. 

Prepend = = Prepend[expr, elem], anlatımın önüne elemanı ekler. 

PrependTo = = PrependTo[s,elem], anlatımın önüne elemanı 

ekler. S sonuca atanır. 

Prime = = Prime[n], n inci asal sayıyı verir. 

PrimeQ = = PrimeQ[expr], eğer anlatım asal bir sayı ise True, 

değilse False sonucunu verir. 

Print = = Print[expr1,expr2, …] anlatımları sırayla yeni satırlara 

yazar.  

PrintFrom = = PrintFrom[expr], anlatımın basılacak biçimini 

gösterir. 

Product = = Product[f,{i,imax}], i 1’den imax’a kadar 

çalıştırıldığında f çarpımını hesaplar. Product[f,{i,imin, imax}], 

i=imin’den başlar. Product[f,{i,imin, imax,di}], di basamağını kullanır. 

Product[f,{i,imin,imax},{j,jmin,jmax}, …], çoklu çarpım gerçekleşir. 

Prolog = = Prolog grafik fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon olup, 

çıktı öncesinde grafik özelliklerini liste biçiminde oluşturur. 

PseudoInverse = = PseudoInverse[m], bir dikdörtgen sayısal 

matrisin pseudotersini verir. 

Put = = expr >> filename, anlatımı dosyaya yazar. 

Put[expr1,expr2, … , \filename\], anlatımları sırasıyla dosyaya yazar. 

 PutAppend = = expr >>> filensme, anlatımı dosyaya ekler. 

PutAppend[expr1,expr2, … , \ filename\], anlatımları sırasıyla dosyaya 

ekler. 

Q 

Quit = = Quıt[] Mathematica uygulamasını sona erdirir. 

Quotient = = Quotient[n,m] n ve m in tamsayı araığını verir. 
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R 

Range = = Range[imax], imax’a kadar {1,2, … ,imax} listesini 

oluşturur. Range[imin, imax], {imin, … ,imax} listesini oluşturur. 

Range[imin, imax, di], di basamağını kullanır. 

Rational = = Rational, ilişkin sayılar için kullanılan bir başlık 

sembolüdür. 

Rationalize = = Rationalize[x], x’deki kesirliye yakın sayıları 

kesirli sayıya dönüştürür. Rationalize[x,dx], dx büyüklüğündeki bir hata 

payından az bir dönüştürme gerçekleşir. 

Re = = Re[z], z karmaşık sayısının gerçek kısmını verir. 

Read = = Read[\file\], dosyadan bir anlatım okur ve anlatıma 

döner. Read[\file\,type], belirlenmiş türde bir adet nesne okur. Read[\file\, 

{type1,type2, …}], belirlenmiş türlerde ve sırada nesneler okur. 

ReadProtected  = = ReadProtected, herhangi bir sembol ile 

gösterilen değerin basılmasını önleyen bir özelliktir. 

Real  = = Real, gerçek sayılarda (floating-point) için kullanılan bir 

başlık sembolüdür. 

Rectangle = = Rectangle[{xmin, ymin}, {xmax, ymax}] köşegen 

koordinatları girilerek eksenlere paralel dolu dikdörtgen oluşturur. 

Reduce  = = Reduce[eqns, vars], vars değişkenlerini çözebilmek 

için denklemleri sadeleştirir. Reduce[eqns, vars, elims], elims ile 

tanımlanan değişkenler ortadan kaldırılmaya çalışılarak sadeleştirme 

yapılır. 

Remove = = Remove[symboll, …] sembolü tümü ile kaldırılır, 

böylece bu isimler Mathematica tarafından algılanamaz. 

Remove[\form1\,\form2\, …], formi biçimi ile metin olarak eşlesen tüm 

sembolleri ortadan kaldırır. 

Removed  = = Removed[string] iptal edilmiş tüm sembollerin 

çıktısını verir. 

RenameFile = = RenameFile["file1", "file2"], dosya1’in adını 

dosya2’ye verir. Dosya1 mevcut olmalı. Dosya2’nin olması gerekmez. 
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Çıktı olarak yeni dosyanın adını verir ya da isim veremediğinde $Failed 

sonucunu türetir. 

RenameDirectory = = RenameDirectory["directory1", 

"directory2"], dizin1’in adını dizin2’ye verir. Dizin1 mevcut olmalı. 

Dizin2’nin olması gerekmez. Çıktı olarak yeni dizinin adını verir ya da 

isim veremediğinde $Failed sonucunu türetir.  

Repeated  = = p, kalıp nesnesi olup p yi karşılayan her bir anlatımın 

sırasını verir. 

RepeatedNull  = = p.. kalıp nesnesi olup p yi karşılayan her bir 

anlatımın sırasını verir. 

Replace = = Replace[expr, rules], kural ya da kuralları anlatımın 

tümüne uygulayarak değiştirir. 

 ReplaceAll = = expr /. Kural ya da kuralları anlatımın her bir alp 

parçasına uygulayarak değiştirir. 

ReplaceRepeated = = expr //. Kural ya da kuralları anlatımın 

tümüne artık değişim sağlanamayıncaya kadar sürekli uygular.  

Residue = = Residue[f, {x, a}], karmaşık bir düzlemde f 

fonksiyonunun x=a için kalanını hesaplar. 

Rest  = = Rest[expr], anlatımın birinci elemanı düşürerek kalanını 

verir. 

Resultant = = Resultant[poly1, poly2, var], var değişkeni 

temelinde polinomların kalanını hesaplar. Resultant[poly1, poly2, var, 

Modulus->p] p modülünde işlemi yapar. 

Return  = = Return[expr], herhangi bir fonksiyon değerinden 

anlatım değerine döner (alır). Retur  [], Null (boş) değerine döner. 

Reverse  = = Reverse[expr], anlatımın ters sırasını verir. 

RGBColor = = RGBColor[kırmızı, yeşil, mavi] grafiğin 

tanımlanan renkte oluşmasını sağlar.  

Roots  = = Roots[lhs==rhs, var], bir polinoma ilişkin eşitliğin 

köklerini verir. 
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RotateLeft = = RotateLeft[expr, n] anlatımın n pozisyona kadar 

sola taşınmış durumunu verir. RotateLeft[expr], bir pozisyon sola 

döndürür. 

RotateRight  = = RotateRight[expr, n], anlatımın n pozisyon kadar 

sağa taşınmış durumunu verir. RotateRight[expr], bir pozisyon sağa 

döndürür. 

Round  = = Round[x], x’e en yakın tamsayıyı verir. 

RowReduce= = RowReduce[m], m matrisinin satır indirgenmiş 

biçimini verir. 

Rule = = lhs-> rhs, sol tarafın sağ tarafa dönüştürülme kuralını 

gösterir. 

RuleDelayed= = lhs:> rhs soltarafın sağtarafa dönüştürüleceği 

kuralını gösterir. Kural uygulandığında sadece sağ taraf hesaplanır. 

Run= = Run[expr1, expr2, …], expri anlatımının, boşluk ile 

ayrılmış, basılı biçimini türeterek, onu dışarıdan, işletim sistemi ya da 

komut olarak çalıştırır. 

S 

Share  = = Share[expr], anlatımın belekte kapsadığı alanı 

enküçüklemeye çalışır. Share[ ], tüm anlatımların belekte kapsadığı alanı 

enküçüklemeye çalışır. 

Short= = Short[expr], anlatımın kısa biçimini bir satırdan az 

uzunlukta yazar. Short[expr, n], n satır uzunluğunda kısaltarak yazar. 

Show = = Show[graphics, options] tanımlanan seçeneğe göre iki 

ya da üç boyutlu grafik görüntülenir. Show[g1, g2 …] ile birden çok 

çizim birlikte görüntülenir. 

Sign = = Sign[x], sayının işaretini sayısal olarak verir. 

Signature  = = Signature[list], liste elemanlarını sıralı biçime 

sokmak için gerekli permutasyon sayısını verir. 

Simplify  = = Simplify[expr], bir dizi cebirsel dönüşümler 

kullanarak anlatımın basit bir biçimini oluşturur. 
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Sin  = = Sin[z], z’nin sinüsünü verir. 

Sinh  = = Sinh[z], z’nin hiperbolik sinüsünü verir. 

Skeleton  = = Skeleton[n], Short komutu kullanılarak yazılmış bir 

anlatımda n sayıda atlanmış elemanların sırasını verir. Skeleton’un 

standart yazım biçimi: <<n>> . 

Slot  = = # , fonksiyona ilişkin birinci element için kullanılır. #n, 

n.inci elementi gösterir.  

SlotSequence  = = ##, fonksiyona ilişkin element sıralamasını 

gösterir. ##n, n.inci argümandan başlamak üzere fonksiyona ilişkin 

element sıralamasını gösterir. 

Solve  = = Solve[eqns, vars], denklem sistemini vars ile tanımlanan 

değişken temelinde çözer. Solve[eqns, vars, elims], denklem sistemini 

elims ile tanımlanan değişkenleri çözümden çıkararak çözmeye çalışır.  

SolveAlways  = =  SolveAlways[eqns, vars], eşitlikleri geçerli 

kılan tüm değişken değerlerinin parametre değerlerini verir. 

Sort  = = Sort[list], liste elemanlarını sıralar. Sort[list, p]. f 

fonksiyon düzeninde sıralar. 

Space  = = Space, tek boşluk içeren bir dizindir. 

SpaceForm  = = SpaceForm[n], n boşluklu yazar. 

SameQ  = = lhs = = rhs, eğer anlatımın soltarafın sağ taraf ile aynı 

ise True, tersi durumunda False sonucunu verir. 

Save  = = Save[\filename\, symb1, symb2, …], sembol tanımlarını 

dosyaya ekler. 

Scan  = = Scan[f, expr], anlatımın her bir elemanına f uygulamasını 

sırasıyla değerler. Scan[f, expr, levelspec], anlatımın levelspec ile 

tanımlanan kısmına f fonksiyonunu uygular. 

ScientificForm = = ScientificForm[expr], anlatımdaki tüm gerçek 

değerleri bilimsel notasyonda yazar. 

Sec  = = Sec[z], z’nin sekantını verir. 

Sech  = = Sech[z], z’nin hiperbolik sekantını verir. 
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SeedRandom  = = SeedRandom[n], tam sayı n temelinde yeni bir 

rassal sayı türeticisi oluşturur. SeedRandom[ ],  türeticiyi ortadan 

kaldırarak, örneğin zaman temelinde yeni bir türetici oluşturur. 

Select  = = Select[list, crit], listenin ei elemanlarını, eğer crit[ei] 

True ise seçer. 

Series = = Series[f, {x, x0, n}], (x – x0)^n düzeninde x=x0 

noktasında f fonksiyonunun üssel seri biçiminde açılımını türetir. 

Series[f,{x, x0, nx}, {y, y0, ny}] , önce y, sonra da x temelinde seri 

açılımlarını bulur. 

SeriesCoefficient= = SeriesCoefficient[sn], s serisindeki 

değişkenin n.inci üssünün katsayısını verir.  

SeriesData  = = SeriesData[x, x0, {a0, a1, …}, nmin, nmax, den], 

üssel bir fonksiyonun x0 noktasında x değişkenini gösterir. ai değerleri 

üssel serinin(power series) katsayılarıdır. (x-x0) üssü; nmin/den, 

(nmin+1)/ den, … , nmax/den formunda görüntülenir. 

Set  = = sol taraf = sağ taraf, sağ taraf değerini hesaplayıp, sonucu 

sol tarafa atar. Bundan böyle sol taraf değişkeni kullanılacağı zaman artık 

sağ taraf değerleri uygulanır. {l1, l2, …} = {r1, r2, …}} örneğinde, önce r 

iler hesaplanır ve sonuçlar karşı gelen 1i değerlerine atanır. 

SetAccuracy = = SetAccuracy[expr, n], anlatımdaki tüm sayıların 

n basamaklı olmasını sağlar. 

SetOptions == SetOptions[s, name1->value1, name2->value2, 

…], s sembolü için belirlenmiş başlangıç opsiyonları verir. 

SetPrecision == SetPrecision  [expr, n], anlatımdaki tüm sayıların 

n basamaklı olmasını sağlar. 

SphericalHarmonicY== SphericalHarmonicY[l, m, theta, phi], 

küresel sargı: Ylm(theta, phi). 

Sqrt = = Sqrt[z], z’nin karekökünü verir. 

StirlingS1 = = StirlingS1[n, m], birinci tip Stirling sayısını verir. 

StirlingS2 = = StirlingS2[n, m], ikinci tip Stirling sayısını verir. 
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StringBreak = = StringBreak[n], dizinin kesildiği n.inci satır 

sonundaki çıktıyı verir. 

StringLength = = StringLenght[\ string \], dizindeki karakter 

sayısını verir. 

StringMatchQ = = StringMatchQ[\ string \, \pattern\ ], eğer dizin 

kalıbını karşılıyorsa True, değilse False sonucunu verir. 

StringSkeleton = = StringSkeleton[n], Short komutu kullanılarak 

yazılmış bir anlatımda, dizin içinde n sayıda atlanmış karakterlerin 

sırasını verir. StringSkeleton’un standart yazım biçimi bir elipstir. 

Subscript = = Subscript[expr], anlatımı indis olarak yazar. 

Subtract = = x – y, çıkarma anlatımı x + (-1* y). 

SubtractForm = = x -= dx, dx değerini x ʻden çıkarır ve x in yeni 

değerini alır. 

Sum = = Sum[f, {i, imax}], i 1’den imax’a kadar çalıştırıldığında f 

toplamını hesaplar. Sum[f, {i, imin, imax}], i = imin’den başlar. Sum[f, 

{i, imin, imax, di}], di basamağı kullanılır. Sum[f, {imin, imax}, {j, jmin, 

jmax}, …], çoklu toplam hesaplar. 

Superscript = = Superscript[expr], anlatımı üs olarak yazılır. 

Switch = = Switch[expr, form1, value1, form2; value2, …], 

anlatımı değerler, sonra onu sırasıyla her bir formi ile karşılaştırır, 

eşleşme sağlandığında karşı gelen valuei dönüştürmesini yapar. 

Symbol = = Symbol, sembole ilişkin başlıktır. 

T 

Tab = = Tab, tek tab karakteri içeren dizindir. 

TableForm = = TableForm[list], liste elemanlarının tablo 

biçiminde düzenleyerek yazar. TabloForm[list, d], liste elemanlarını 

tablo içinde d kadar aşağı yerleştirir. 

TableHeadings = = TableHeadings TableForm ve MatrixForm 

komutlarının bir opsiyonu olup, her bir boyutta tablo ya da matris 

girişlerinin yazdırılacak başlıklarını verir. TableHeadings -˃ None etiket 
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olmayacağını gösterir. TableHeadings -> Automatic, her bir boyut için 

girişlerin ardışık tamsayılarla etkilebeceğini belirtir. TableHeadings-> { 

{lab11, lab12, … } verilecek etiketleri gösterir. Etiketler satır ver sütun 

başlıkları olarak yerleştirilir. 

TableAlignments = = TableAlignments, TableForm ve 

MatrixForm komutlarının bir opsiyonu olup, her bir boyutta tablo ya da 

matris girişlerinin nasıl yanaştırılacaklarını belirtir. TableAlignments -> 

{a1,a2, …} ardışık boyutlara ilişkin yanaştırmaları verir. Boyutlar sütun 

olarak alındığında olası yanaştırmalar: Left, Center ve Right olmaktadır. 

Boyutlar satır olarak alındığında ise yanaştırmalar Bottom, Center ve Top 

olmaktadır. Başlangıç ayar TableAlignments -> Automatic sütun 

yanaştırması için Left, satır yanaştırması için ise Bottom kulanmaktadır. 

TableDirections = = TableDirections, TableForm ve MatrixForm 

komutlarının bir opsiyonu olup, ardışık boyutların satır biçiminde mi 

yoksa sütun biçiminde mi düzenleneceğini belirler. TableDirections -> 

Column, ardışık boyutların sütun ve satır biçiminde düzenleneceğini 

ancak ilk boyutun sütun olarak olarak alınacağını belirtir. 

TableDirections -> Row ilk boyutun satır olarak alınacağını belirtir. 

TableDirection ->{dir1,dir2,…} anlatımı ile her bir boyut satır ya da 

sütun biçiminde yönlendirilebilir. 

TableSpacing = = TableSpacing, TableForm ve MatrixForm 

komutlarının bir opsiyonu olup, ardışık her bir satır veya sütun arasında 

ne kadar boşluk olacağını belirler. TableSpacing -> {s1,s2,…}, i 

boyutunda si kadar boşluk bırakacağını belirtir. Sütunlara ilişkin boşluk 

ayarında boşluk karakterleri taranır. Satırlar için ise boş satırlar temel 

alınır. TableForm için, TableSpacing -> Automatic şu boşlukları 

verir:{1,3,0,1,0,1,...}. 

TagSet = = f /: lhs = rhs, sağ taraf değerini sol taraf değerine atar 

ve atamayı f temelinde gösterir. 

TagSetDelayed = = f /: lhs = rhs sağ taraf değerini sol taraf 

değerine gecikmeli olarak atar ve atamayı başvurulduğunda f temelinde 

gösterir. 
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TagUnset = = f /: sol taraf=. Sol taraf için tanımlanmış ve f 

sembolü ile gösterilen herhangi bir kuralı iptal eder. 

Take = = Take[list, n], listenin ilk n elemanını verir. Take[list,-n], 

listenin sondan n elemanını verir. Take[list,{m,n}, listenin n ile m arası 

elemanlarını verir. 

Tan = = Tan[z], z’nin tanjantını verir. 

Tanh = = Tan[z], z’nin hiperbolik tanjantını verir. 

TensorRank = = TensorRank[expr], aynı uzunluktaki parçaların 

listesi biçiminde anlatımın derinliğini verir. 

TeXForm = = TeXForm[expr], anlatımın TeX dili versiyonu 

yazar. 

Text = = Text[expr, coords] ile tanımlanan koordinat merkez 

olmak üzere çizime yazı eklenir. 

TextForm = = TextForm[expr], anlatımı metin biçiminde yazar. 

Thickness = = Thickness[x] grafikteki çizgilerin x kalınlığında 

olmasını sağlar. X kalınlığı grafiğin toplam genişliğinin bir oranı olarak 

verilebilir. 

Thread = = Thread[f[args]], elementlerde bulunan f 'e ilişkin 

herhangi bir listeyi atar. Thread[f[args],h], elementlerde bulunan f 'e 

ilişkin herhangi bir h başlıklı listeyi atar. Thread[f[args],h,n], ilk n 

elementte bulunan f 'e ilişkin herhangi bir listeyi atar. Thread[f[args],h,-

n], son elementleri atar. Thread[f[args],h,{n,m}], n ile m arası elementleri 

atar. 

Through = = Through[p[f], f2][x]], şu çıktı biçimini verir: p[f1[x], 

f2[x]]. Through[expr, h], anlatım başlığının her h oluşunda dönüştürmeyi 

gerçekleştirir. 

Throw  = = hrow[expr], içiçe kontrol yapısından (nested control 

structures) çıkılmasına neden olur ve en yakın Catch komutundaki 

anlatım değerini alır. 

Ticks  = = Ticks grafik fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon olup, 

eksenin dilimlenme işaretini belirler. 
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TimeConstrained  = = TimeConstrained[expr, t] anlatımı 

değerler, t saniye sonra durur. 

Times  = = x*y*z veya x y z terimlerin çarpılacağını gösterir. 

TimesBy  = = x*=c, x ile c yi çarpar ve x in yeni değerine döner. 

Timing  = = Timing[expr] anlatımı değerler, işlem süreci ile 

birlikte çıktıya verir. 

ToExpression  = = ToExpression[\ string\], Mathematica girdisi 

olarak dizin alarak elde edilmiş anlatımı verir. 

Together  = = Together[expr], terimleri ortak bir paydada toplar ve 

sonuç gösterimde ortak faktörleri iptal eder. 

ToString  = = ToString[expr], anlatımın basılı biçimine karşı gelen 

dizinin (string) verir. 

TotalWidth  = = TotalWidth, OpenWrite etc. ve ResetMedium 

komutlarına ilişkin bir opsiyon olup, basılacak metindeki her bir çıktı 

anlatımın en büyük toplam karakter sayısını belirler. Anlatım gerekenden 

uzun ise kısa formunu verir. 

Transpose  = = Transpose  [list], listedeki ilk iki düzeyin devriğini 

verir. Transpose [list, {n1, n2, …}], listedeki n.k ‘ ıncı düzeyden evriğini 

k düzeyde verir. 

TreeForm  = = TreeForm[expr], anlatımın farklı düzeylerini farklı 

derinliklerde yazar. 

TrigExpand  = = TrigExpand[expr], Sin ve Cos çarpımları ve 

üslerini, açı toplamları cinsinden ve basitleştirilmiş olarak açılımını verir. 

True  = = True, Boolean değerinin doğru olduğuna ilişkin bir 

semboldür.  

TrueQ  = = TrueQ[expr], eğer anlatım doğru ise True, değilse 

False sonucunu türetir. 
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U 

UnAlias  = = \ input\  ::=. input için tanımlanmış tüm açıklamaları 

iptal eder. UnAlias[ ] tanımlanmış tüm açıklamaları kaldırır. 

Unequal  = = Ihs!= rhs, sol taraf ile sağ taraf aynı ise False 

sonucuna döner. 

Union  = = Union[list1, list2, …], listeleri sıralamış biçimde verir. 

Union[list], tekrarlanan değerden sadece birini almak biçiminde listenin 

sıralanmış biçimini oluşturur. 

Unique  = = Unique[ ], ismi $n formunda yeni yeni sembol türetir. 

Unique[\name\], ismi namen formunda yeni yeni sembol türetir. 

Unprotect  = = Unprotect[s1, s2, …], si sembolü için korumalı 

özelliğini kaldırır. Unprotect[\ form1\ ,\ form2\, …] formi biçimini metin 

olarak karşılayan tüm sembollerin korumasını kaldırır. 

UnsameQ  = = Ihs =!= rhs, eğer anlatımın sol tarafı sağ taraf ile 

aynı değil ise True, tersi durumda False sonucunu verir. 

Unset  = = sol taraf = Soltaraf için tanımlanmış bir kuralı iptal eder. 

Update  = = Update[symbol], sembolün etkilediği değerlerdeki 

gizli değişimleri belirler. Update[ ], etkilenecek herhangi bir sembolün 

değerini gösterir. 

UpSet  = = Ihs^ rhs, sağ taraf değerini sol taraf değerine atar ve 

atamayı sol taraftaki üs temelinde gösterir. 

UpSetDelayed  = = Ihs^:=rhs sağ taraf değerini sol taraf değerine 

gecikmeli atar ve atamayı sol taraftaki üs temelinde gösterir. 

UpValue  = = UpValue[s] s sembolü ile gösterilen nesneni ham 

değer listesini verir. 

V 

ValueList  = =  ValueList[a->b,...] semboller uygulanacak 

kuralları belirtir. 

Veriables  = = Veriables[poly], polinomdaki bağımsız değişken 

listesini verir. 
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VectorQ  = = VectorQ[expr], eğer anlatım liste biçiminde ise True, 

Hiçbir elemanı liste biçiminde değilse False sonucunu verir. 

ViewPoint  = = ViewPoint, Graphics3D ve SurcafeGraphics 

komutlarının bir opsiyonu olup, görüntünün hangi konumdan 

gösterileceğini belirler. 

W 

Which  = = Which[test, value1, test2, value2, …], sırası ile tüm 

testleri değerler, True sonucunu veren valuei değerine döner. 

While  = = While[test, body], önce test kısmını sonra gövdeyi 

sürekli olarak değerlendirir. Testin ilk False sonucunda durur. 

WorkingPrecision  = = WorkingPrecision, birçok sayısal işlemde 

sonucun kaç hane duyarlılıkla türetileceğine ilişkin içsel hesaplamalarda 

kullanılan bir opsiyondur. 

Write  = = Write[channel, expr1, expr2, …], anlatımları 

belirlenmiş çıkıtı kanalına sırasıyla yazar. 

WriteString  = = WriteString[channel, expr1, expr2, …], 

anlatımları dizine dönüştürerek, bunları belirlenmiş kanala sırasıyla 

yazar. 

X 

Xor = = Xor[e1,e2, …], mantıksal XOR (OR hariç) fonksiyonudur. 

Eğer, tek sayıda ei doğru, diğerleri yanlış ise True, çift sayıda ei doğru, 

geri kalan yanlış ise False sonucunu türetir. 

Z 

ZeroTest = = ZeroTest, LinearSolve ve diğer lineer cebir 

fonksiyonlarına ilişkin bir opsiyon olup, matris eleman 

kombinasyonlarına, sıfır sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin olarak 

yazılır. 

Zeta = = Zeta[s], Riemann zeta fonksiyonunu verir. Zeta[s,a], 

genel Riemann zeta fonksiyonunu verir. 
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$ 

$Context = = $Context, genel bir değişken olup mevcut içeriği 

verir. 

$ContextPath = = $ContextPath genel bir değişken olup, girilen 

bir sembole ilişkin bulunmaya çalışılan içerikler listesini verir. 

$Display = = $Display, $DisplayFunction özelliği kullanılmış tüm 

dosyaları listeler. 

$DisplayFunction = = $DisplayFunction grafik 

fonksiyonlarındaki DisplayFunction opsiyonunun başlangıç özelliklerine 

dönüşmesini sağlar. Örneğin, $DisplayFunction -> DisplayFunction gibi. 

$Epilog = = $Epilog, bir Mathematica programından çıkılırken 

hesaplanan (eğer gerekliyse) bir değerdir. 

$IgnoreEOF = = $IgnoreEOF, Mathematica herhangi bir end-of-

file karakteri girdisine rastladığında uygulamayı bitirip bitirmeyeceğini 

belirleyen bir semboldür. 

$Interrupted = = $Interrupted, işlemin durdurulduğunu gösteren 

özel bir sonuç sembolüdür. 

$Line = = $Line, genel bir değişken olup (global variable), mevcut 

girdi satırının sıra değerini verir. 

$MachineID = = $MachineID, eğer mümkün ise, kullanılan 

bilgisayarın birim tanıtım koduna ilişkin bir dizindir. 

$MachineName = = $MachineName, eğer isim verilmiş ise 

kullanılan bilgisayarı tanımlayan bir dizindir. 

$Messages = = $Messages, mesaj çıktısı gönderilmiş dosyaları 

listeler. 

$Output = = $Output, Mathematica’dan standart çıktı biçiminde 

gönderilmiş dosyaları listeler. 

$Path = = $Path, bir dış dosyaya ulaşabilmek için izlenecek yolu 

(yörüngeyi) verir. 
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$PathnameSeparator = = $PathnameSeparator, işletim sistemi 

tarafından direktör ve dosya yörünge-isimlerini ayırmada kullanılan bir 

dizindir. 

$Post = = $Post, genel bir değişken olup, eğer tanımlanmışsa 

değeri her bir çıktı anlatımına uygulanır. 

$Pre = = $Pre, genel bir değişken olup, eğer tanımlanmışsa değeri 

her bir girdi anlatımına uygulanır. 

$PrePrint = = $PrePrint, genel bir değişken olup, eğer 

tanımlanmışsa değeri her bir girdi anlatımına basılmadan önce uygulanır. 

$PrintForms = = $PrintForms, içsel-tanımlı (internally-defined) 

format türlerini ve başlangıç (defaults) özelliklerini verir. 

$RecursionLimit = = $RecursionLimit, Mathematica’ nın 

kullandığı varolan tekrarlama limitini verir. 

$System = = $System, kullanılan bilgisayar sistemini gösteren bir 

sembol dizinidir. 

$Version = = $Version, kullanılan Mathematica’nın versiyonunu 

gösteren bir dizindir.
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