
İnduksiya  Fikirləşmə (əqli nəticə çıxarmağın) formalarından biri. Bu 

fikirləşmə formasında müəyyən bir təklifin xüsusi hallarının doğru olmasından, həmin 

təklifin, ümumiyyətlə, doğru olması qənaətinə gəlirlər. İ. çox vaxt digər fikirləşmə 

forması - deduksiya ilə birgə istifadə olunur.  

  Riyaziyyatda İnduksiya dedikdə onun aşağıdakı dörd növü nəzərdə tutulur.  

.10  Tam olmayan İ.- ayrı -ayrı xüsusi hallardan ümumi nəticənin alınması.  

  Misallar.  

1. 12
2


n

(Ferma ədədləri) şəklində natural ədədlərə baxaq. 3,2,1n  olduqda, uyğun 

olaraq, 5, 17, 257 sadə ədədləri alınır. Tam olmayan İ. tətbiq etməklə deyə bilərik ki, 

n -in istənilən natural qiymətində ( 12
2


n

) ifadəsinin qiyməti sadə ədəddir. Əslində isə 

bu nəticə doğru deyil. Eyler isbat etmişdir ki, 5n  olduqda 12
2


n

 ifadəsinin qiyməti 

641-ə bölünür.  

2. Sonlu sayda ikidəyişənli xətti tənliyin qrafikini qursaq əminliklə deyə bilərik ki, 

düzbucaqlı Dekart koordinat sistemində bu tənliklərin qrafiki düz xətdir. Doğrudan 

da, tam olmayan İ. tətbiq etsək bu belədir.  

Bu nəticə doğrudur (analitik Həndəsədə sadə isbat olunur).  

Göründüyü kimi tam olmayan İ. doğru nəticəyə də gətirə bilər, doğru olmayan 

nəticəyə də. Buna görə tam olmayan İ. mükəmməl olmayan induksiya adlandırırlar. 

.20  Tam induksiya - bütün xüsusi hallara baxmaqla çıxarılan nəticə. Bu İ. onda tətbiq 

olunur ki, xüsusi halların sayı sonlu olsun.  

  Məsələn, çevrə daxilinə çəkilmiş bucağın dərəcə ölçüsü haqqında teoremi isbat 

etmək üçün bütün xüsusi hallara baxılır (1. çevrənin mərkəzi bucağın tərəfi 

üzərindədir; 2. çevrənin mərkəzi bucağın daxili oblastında yerləşir; 3. çevrənin 

mərkəzi bucağın xarici oblastında yerləşir). Buna görə çıxarılan nəticə tam doğrudur. 

Ümumiyyətlə tam İ. ilə alınan nəticə həmişə doğru olur. Tam İ. başqa cür mükəmməl 

İ. adlandırırlar.  



.30  Riyazi İ. - riyaziyyatda çox mühüm isbat üsullarından biri. Riyazi İ. Metodu riyazi 

İ. prinsipi aksiomuna əsaslanır. Riyazi İ. prinsipi aşağıdakından ibarətdir:  

"Fərz edək ki, A ( n ) ( n N ) təklifi n =1 üçün doğrudur və bu təklifin ixtiyari kn   ( k

=1, 2, 3,...) üçün doğruluğundan n = k +1 üçün doğruluğu alınır, onda bu təklif bütün 

n N  qiymətlərində doğrudur". 

Riyazi İ. əsaslanan isbata riyazi İ. üsulu deyilir. İsbatın bu üsulu iki hissədən ibarətdir: 

birinci hissədə A  (1) təklifin doğruluğu isbat olunur (yoxlanılır), ikinci hissədə fərz 

olunur ki, A  ( n ) təklifi n = k 1 üçün doğrudur. 1 kn  üçün isə  nA təklifi isbat 

olunur.     1 kAkA . Bundan sonra  nA  təklifinin doğruluğu bütün natural n -lər 

üçün təsdiq olunur. Riyazi İ. digər deduktiv isbat üsulları kimi ciddi deduktiv isbat 

üsuludur.  

.40 Transfinit İ. Riyazi İ. üsulunun ümumiləşməsi. T.i. aşağıdakından ibarətdir. "Fərz 

edək ki, müəyyən tamam nizamlanmış A  çoxluğu verilmişdir.  aP ixtiyari Aa  üçün 

a -dan asılı təklifdir.  aP təklifi A  çoxluğunun birinci elementi üçün doğrudur.  aP  

təklifinin a -dan əvvəl gələn bütün elementlər doğruluğundan a  elementi üçün 

doğruluğu alınır. Onda  aP  təklifi bütün Aa elementləri üçün doğrudur”. İnduksiya 

“yönəltmə”, “çevirmə” mənasını verən “inductio” sözündən götürülmüşdür. “Riyazi 

induksiya” termini ilk dəfə 1838-ci ildə de-Morqanın Britaniya ensiklopediyası üçün 

yazdığı  “Riyazi induksiya” məqaləsində işlənmişdir. Onu Todqenter özünün, o vaxt 

populyar olan “Cəbr” dərsliyində dəfələrlə istifadə etmişdir. Bundan sonra termin 

hamı tərəfindən qəbul edildi.  

 


