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1. Giriş. Riyazi məntiq fənninin predmeti 

 

“Məntiq” sözü sistemli mühakimə üsulları mənasını verir. Bizim dilimizdə “məntiq” 

sözünün sinonimi kimi “ağıl” sözünü göstərmək olar.  

“Ənənəvi məntiq” qədim yunanlar tərəfindən öyrənilib və bizim  eramızdan  əvvəl  

Aristotel  (b.e.ə.  3-cü  əsr)  tərəfindən  inkişaf  etdirilmişdir.  Aristotel  əsasən  düzgün 

mühakimə üsullarının nəzəri əsasları üzərində işləmişdir. Aristotelin “Analitik” kitabı antik 

elmi bərqərar etdi. Məntiqi üsullar işləndi və onların köməyi ilə digər elmlər inkişaf etməyə 

başladı. Aristotelə görə mühakimə 4 elementdən  ibarətdir:   

1. Kvantor 

2. Subyekt 

3. Əlaqə (bağlayıcı) 

4. Predikat  

Məntiqdə  2  sinif  arasında  mümkün münasibətləri xarakterizə edən 8 formada 

mühakiməyə yol verilir:  

1) Bütün S-lər P-dir;   

2) Bütün S-lər P deyil;   

3) Bir neçə S  P-dir;   

4) Bir sıra S   P deyil;   

5) S   P-dir;   

6) S   P deyil;   

7) a  P-dir;   

8) a  P deyil.  

Burada,  S-subyektlər  sinfi;  P-predikatlar  sinfi;  a-element;  “bir  sıra,  bir  neçə”-

isə  mövcudluq  kvantorlarıdır.  

Ənənəvi məntiqdə isə yuxarıdakı  formanın ilk 6 mühakiməsindən istifadə olunur. 

Mühakimə - istinad adlanan bir  sıra  təklifdən  nəticə  adlanan  təklifə  keçid  deməkdir.  

Mühakimənin  3  tipi  vardır:   

 Deduktiv mühakimə 

 İnduktiv mühakimə 

 Gerçəyəoxşar mühakimə 

Deduktiv  mühakimə  -  “ümumidən  xüsusiyə  doğru”  prinsipi  ilə  

qurulduğundan,  alınan  nəticə  səhih  olur. Deduktiv mühakimələrin “doğruluq kriterisi” 

aşağıdakı ümumi prinsipdən ibarətdir: düzgün mühakimə istinad edilən  mühakimələr  doğru  

olduqda  həmişə  düzgün  nəticəyə  zəmanət  verir.  Odur  ki,  məntiq  elminin  vəzifəsi 

düzgün mühakimə yollarını mümkün qədər daha tam yazmaq və araşdırmaqdan ibarətdir.  

Induktiv mühakimə - “xüsusidən  ümumiyə  doğru”  prinsipi  ilə  qurulur.  Buna  

misal  kimi  induksiya  metodu  ilə  isbat  mexanizmini göstərmək  olar.   



Gerçəyəoxşar  mühakimə  -  predikatlar  sinfinin  hər  bir  elementinin  deyil,  

yalnız  bir  neçə elementin  eyni  xassələrinə  əsasən  bütün  sinif  üçün  ümumiləşdirilməsi  

aparılır.  Başqa  tərzdə  ifadə  etsək, mühakimələr siniflər aralarındakı münasibətlərlə deyil, 

element və sinif arasında aparılır.   

             Uzun müddət formal məntiq nəzəriyyəsində xüsusi diqqət çəkən dəyişikliklər baş 

vermədi. Riyaziyyat elminin sonrakı inkişaf prosesi təbii olaraq Aristotel məntiqi 

nəzəriyyəsinin çatışmamazlığını üzə çıxardı və bu nəzəriyyənin gələcək inkişaf tələbini 

qarşıya qoydu.  

 Məntiq nəzəriyyəsinin riyazi əsasda qurulması haqqında ideyanı tarixdə ilk dəfə 

XVII əsrin sonunda alman riyaziyyatçısı H.Leybnits (1646-1716) təklif etmışdi. O hesab 

edirdi ki, məntiqin əsas anlayışları, xüsusi qaydalarla birləşdirilmiş simvollarla işarə 

edilməlidir. Bununla da istənilən mühakiməni müəyyən məntiqi düsturlar üzərində he-

sablama prosesi ilə əvəz etmək imkanı yaranacaqdır.  O demişdir: “Biz işarələri yalnız öz 

fikrimizi başqalarına çatdirmaq üçün deyil, həmçinin öz düşünmə prosesimizin 

yüngülləşdirilməsi üçün istifadə edirik” (Leybnits). 

 Leybnitsin ideyalarının həyata keçirilməsi ilk dəfə ingilis alimi C.Bula (1815-

1864) nəsib olmuşdur. O, mülahizələri hərflərlə işarə edərək, yeni bir cəbr yaratdı ki, bu 

da mülahizələr cəbrinin yaranmasına səbəb oldu. Məntiq nəzəriyyəsində simvolik 

işarələmələrin daxil edilməsi, riyaziyyatda hərfi işarələmələrin oynadığı rol qədər həlle-

dici əhəmiyyətə malik oldu. Məhz simvolların daxil edilməsi riyazi məntiq elminin yara-

dılmasının əsasını qoydu. 

 XIX yüzilliyin sonunda məntiq nəzəriyyəsinin anlayış və ideyalarının 

əsaslandırılması məsələsi riyaziyyatçılar üçün maraq kəsb etməyə başladı. Bu sahədə 

alman riyaziyyatçısı H.Freqenin (1848-1925) və italyan riyaziyyatçısı D.Peanonun 

(1858-1932) əsərləri xüsusilə fərqlənir, belə ki, onlar riyazi məntiq nəzəriyyəsini, hesab 

elminin və çoxluqlar nəzəriyyəsinin əsaslandırılması üçün tətbiq etdilər. Riyazi məntiq 

üzrə görkəmli alim S.K.Klininin fikrincə riyazi məntiq məntiqin riyazi üsullar vasitəsilə 

inkişaf etdirilməsi elmidir. 

 Riyazi məntiq müstəqil, özünün öyrənmə predmeti olan riyazi elmdir. Bununla 

yanaşı Riyazi məntiq həm də elmin başqa sahələrində mühakimə vasitəsi, belə 

mühakimələrdən düzgün nəticələri çıxarma üsullarını verir. Riyazi məntiq elmi formal 

olsa da onun tətbiq sahələri formal deyildir.   

 

 

 

 

 

 

 



2. Çoxluqlar və onlar üzərində əməllər 

 

 Çoxluq dedikdə hər hansı əlamətlərinə, xüsusiyyətlərinə görə seçilmiş obyektlər  

toplusu, yığımı başa düşülür. Məsələn: fabrikdəki işçilər çoxluğu, natural ədədlər 

çoxluğu, meşədəki ağaclar çoxluğu, auditoriyadakı tələbələr çoxluğu və s. 

 Çoxluğu təşkil edən obyektlər onun elementləri adlanırlar. Çoxluqları adətən 

böyük latın hərfləri ilə məs:  A, B, C,…,X,Y,…,A1,B1, ..., onun elementlərini isə kiçik 

latın hərfləri ilə məs:  a,b,c,…,x,y,…,a1,b1,… kimi işarə edirlər. 

 Riyaziyyatda adətən elementləri ədədlər olan çoxluqlara baxılır. Belə çoxluqlara 

ədədi çoxluqlar deyilir. Ədədi çoxluqlardan bəziləri üçün xüsusi standart işarələmələr 

qəbul edilmişdir.  

N – natural ədədlər çoxluğudur; 

Z+ (yaxud Z+) – mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğudur; 

Z – tam ədədlər çoxluğudur; 

Q – rasional ədədlər çoxluğudur; 

R – həqiqi ədədlər çoxluğudur; 

R+ –mənfi olmayan rasional ədədlər çoxluğudur.  

C – kompleks ədədlər çoxluğu 

 Elementlərinin sayına görə çoxluqlar üç sinfə bölünür:  

1. Elementlərini saymaq mümkün olan çoxluqlar.  

Belə çoxluqlar sonlu çoxluqlar adlanir.  

2. Elementlərini saymaq mümkün olmayan çoxluqlar.  

Belə çoxluqlar sonsuz çoxluqlar adlanir.  

3. Heç bir elementi olmayan çoxluq.  

Belə çoxluq boş çoxluq adlanır və  kimi işarə olunur.  

 Misal. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bərabər olan 3-rəqəmli natural ədədlər çoxluğu, 

sonlu çoxluqdur. Bu çoxluq, altı elementdən ibarət olan {300, 210, 201, 120, 111, 102} 

çoxluğudur. 

  Misal. Cüt natural ədədlər çoxluğu sonsuz çoxluqdur. 

 Misal. x2 +1=0 tənliyinin həqiqi həllər çoxluğu boş çoxluqdur. 

 Hər hansı bir elementin verilmiş çoxluğa aid olub, yaxud olmadığını 

müəyyənləşdirməyi mümkün edən üsul olduqda çoxluq verilmiş hesab edilir.   

 Çoxluğu onun elementlərini bilavasitə ixtiyari qaydada düzərək sadalamaqla 

vermək olar. Bu zaman çoxluğun elementləri böyük mötərizə içərisində, bir sətirdə 

yazılır.  

 Məsələn, onluq say sisteminin rəqəmləri çoxluğu A={1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0} 

kimi işarə olunur. Aydındır ki, çoxluğun bu şəkildə verilməsi yalnız az sayda elementi 

olan sonlu çoxluğa aid edilə bilər.  



 Sonlu və ya sonsuz çoxluqlar, elementlərinin xarakteristik xüsusiyyətinin 

göstərilməsi üsulu ilə verilə bilir, yəni elə xassə göstərilə bilər ki, bu xassəni ödəyən hər 

bir element çoxluğa daxil olur, bu xassəni ödəməyən heç bir element isə çoxluğa daxil 

olmur. Tutaq ki, A coxluğunun hər bir elementi üçün P xassəsi doğrudur, A-ya daxil 

olmayan heç bir element üçün isə P xassəsi ödənilmir.  

 Onda P xassəsini odəyən elementlər çoxluğu  

 А={х│х elementi Р xassəsini odəyir},  

 A={ х│Р(х)}, 

 A={х : Р(х)}  

yazılışlarından biri ilə işarələnir. 

 Misal. Cut natural ədədlər çoxluğunu xarakteristik xüsusiyyəti vasitəsi ilə  

 В={х │х – cüt natural ədəddir}={х │ х=2k, k Є N} kimi yaza bilərik. 

Çoxluqların birləşməsi. Tərif. A və B çoxluqlarından heç olmasa birinə daxil 

olan bütün elementlərdən ibarət olan C çoxluğuna bu çoxluqların birləşməsi deyilir və 

simvolik olaraq А  В kimi işarə olunur. Xarakteristik xüsusiyyətindən istifadə edərək 

çoxluların birləşməsini C=АВ= {x ya xA, ya da xB} kimi yaza bilərik. Bəzən 

xarakteristik xüsusiyyətdəki “ya, ya da” bağlayıcısını kvadrat  mötərizə ilə əvəz edərək 
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BAx   yazırlar. x elementinin A və B çoxluqlarının 

birləşməsinə daxil olmaması o deməkdir ki, bu element A və B çoxluqlarından heç birinə 

daxil deyildir. Simvolik olaraq bunu 
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BAx  kimi yaza 

bilərik. A və B çoxluqlarının birləşməsinin qrafiki  illyustrasiyası aşağıda göstərilmişdir:               

 
 Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi üçün tamamilə aşkar olan aşağıdaki 

bərabərlikləri qeyd edək:  

АА=А,  А=А,  АА=А,  А= .  

 Qeyd 1. İki çoxluğun birləşməsinə və kəsişməsinə analoji olaraq, А1, А2,…, Аn  

çoxluqlarının birləşməsini və kəsişməsini aşağıdaki kimi təyin etmək olar:  

K= А1 А2… Аn={x  x Ai, i= n,1 }, C= A1A2…An={x  xA1, yaxud xA2, 

yaxud … yaxud xAn}.  

 Qeyd 2. Əgər hər hansı bir ifadədə bir necə  və  işarələri iştirak edərsə, onda 

mötərizə olmadıqda əvvəlcə kəsişmə əməlləri, sonra isə birləşmə əməlləri yerinə yetirilir. 

 Çoxluqların birləşməsinin xassələri. Çoxluqların birləşməsinin aşağıdakı 

xassələri vardır: 



1. Kommutativlik xassəsi. Ixtiyari iki A və B çoxluqları üçün bu bərabərlik doğrudur: 

A∪B= B∪A 

2. Assosiativlik xassəsi. İxtiyari A, B və C çoxluqları üçün verilən bərabərlik doğrudur: 

(A∪B)∪C= A∪(B∪C) 

3. B⊂A olduqda A∪B=A 

Xüsusi halda ixtiyari A çoxluğu üçün aşağıdakı münasibət doğrudur: A∪A=A, A∪

∅=A, A∪J=J, (A⊂ 𝐽). Distributivlik xassələri çoxluqların kəsişməsi və birləşməsi 

arasındakı əlaqəni əks etdirir. Bu xassələr aşağıdakı şəkildə göstərilir:  

4. Ixtiyari A, B və C çoxluqları üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur:  

A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)  və  A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) 

 Çoxluqların kəsişməsi. Tərif. A və B çoxluqlarının hər ikisinə eyni zamanda 

daxil olan bütün elementlərdən ibarət olan K çoxluğuna bu çoxluqların kəsişməsi deyilir 

və АВ kimi işarə olunur. Xarakteristik xüsusiyyətindən istifadə edərək çoxluqların 

kəsişməsini K=АВ= {x xA və xB}  kimi yaza bilərik. Bəzən xarakyeristik 

xüsusiyyətdəki “və” bağlayıcısını böyük mötərizə ilə əvəz edərək 
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BAx  yazırlar.  

 x elementinin A və B çoxluqlarının kəsişməsinə daxil olmaması o deməkdir ki, 

bu element ya A çoxluğuna, ya B çoxluğuna, ya da bu çoxluqların hər ikisinə daxil 

deyildir. Simvolik olaraq bunu 









Bx

Ax
BAx  kimi yaza bilərik. 

Burada kvadrat mötərizə “ya, ya da” bağlayıcısını əvəz edir.  

 A və B çoxluqlarının kəsişməsinin qrafiki  illyustrasiyası aşağıda göstərilmişdir: 

                              
 Çoxluqların fərqi. Tərif. A və B çoxluqlarının fərqi A çoxluğunun B-yə daxil 

olmayan eəementləri çoxluğuna deyilir və A \ B kimi işarə olunur. Xarakteristik 

xüsusiyyətindən istifadə edərək çoxluqların fərqini C=A \ B={x  xA və xB} yaxud 

da 









,
\

Bx

Ax
BAx  kimi yaza bilərik.  

A və B çoxluqlarının fərqinin qrafiki  illyustrasiyası aşağıda göstərilmişdir: 

 
 Məsələn: A={1,2,3,4,5} və B={3,4} çoxluqları fərqini tapın: 

A\B={1,2,3,4,5}\{3,4}={1,2,5}. Ola bilər ki, A çoxluğunun heç bir elementi o biri B 



çoxluğuna daxil olmasın, başqa sözlə bu çoxluqların ortaq elementi olmasın. Bu halda 

A\B=A, B\A=B olur. Məsələn: A={1,2} və B= {3,5} verilmişdir. Bu halda  

A\B= {1,2}olar.   

Tərif.  Tutaq ki, В  А. A çoxluğunun B-yə daxil olmayan bütün elementləri 

çoxluğuna B-nin A çoxluğunda tamamlayıcısı deyilir və 
AB  yaxud 

AB  kimi işarə olunur. 

Bu tərifi  
AB  = {x  xA, xB} kimi yaza bilərik. Əgər hansı A çoxluğundan söhbət 

getdiyi məlum olarsa, onda A indeksi yazılmır və yuxarıdakı işarələmələr B  yaxud B  

şəklində olur.  

 Teorem. Iki A və B çoxluqlarının kəsişməsinin tamamlayıcısı, onların 

tamamlayıcılarının birləşməsinə bərabərdir: 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = �̅� ∪ �̅� . Teorem 2.  Iki A və B 

çoxluqlarının birləşməsinin tamamlayıcısı, onların tamamlayıcılarının kəsişməsinə 

bərabərdir: 𝐴 ∪ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = �̅� ∩ �̅�. Məsələn: D={1,2,3,4,5,6}, A= {1,2,3} və B={1,2,5} olsun.  

Həlli: �̅� = {4,5,6} və �̅�={3,4,6}, 𝐴 ∩ 𝐵 = {1,2}, 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = {3,4,5,6}, �̅� ∪ �̅� = {3,4,5,6}. 

 Fərz edək ki, A={1,2,3} və B={4,5} çoxluqları verilmişdir. (x,y) cütünün 

elementlərinin uyğun olaraq x∈A və y∈B  çoxluqlarından götürməklə nizamlanmış cüt 

düzəldək:  {(1,4), (1,5), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5)}. Buradan görünür ki, çoxluğun bütün 

elementləri nizamlanmış cütlərdən ibarətdir. Belə çoxluğa A və B çoxluqlarının Dekart 

hasili deyilir AxB ilə işarə olunur. Deməli, AxB={(1,4), (1,5), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5)}.     

Çoxluqların dekart hasilinin ümumi tərifi belə olar: Iki sonlu çoxluğun (A və B) dekart 

hasili həmin çoxluqlara daxil olan (x∈A və y∈B) elementlərdən düzəlmiş bütün mümkün 

olan nizamlanmış cütlər (x,y) çoxluğuna deyilir və aşağıdakı kimi yazılır: 

AxB={(𝑥, 𝑦)|x ∈ A və y ∈ B}.  Məsələn: A=(2,3) və B=(a,b,c,d) çoxluqlarının dekart 

hasilini tapaq: AxB={(2, 𝑎), (2, 𝑏), (2, 𝑐), (2, 𝑑), (3, 𝑎), (3, 𝑏), (3, 𝑐), (3, 𝑑) }.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Binar münasibətlər 

 

 İki çoxluğun elementləri arasında müxtəlif münasibətlər ola bilər. Məsələn: 

Böyüklük, kiçiklik, bərabərlik, bölünmə münasibətləri və s. çoxluğun elementləri 

müxtəlif ədədlərdən ibarət olduğu kimi müxtəlif əşyalardan da ibarət ola bilər. 

Çoxluqlardan biri adamlardan, digəri kitablardan, şəhərlərdən, dənizlərdən və s. ibarət ola 

bilər. Bu halda da onların elementləri arasında müxtəlif münasibətlər verilə bilər. 

Ümumiyyətlə iki çoxluğun elementləri arasında belə münasibətlər binar münasibətlər 

adlanır. Buna uyğun bir misal göstərək: 

 Tutaq ki, 𝐴 = {İ𝑚𝑟𝑎𝑛,  𝐾𝑎𝑚𝑟𝑎𝑛,  𝑆ə𝑟𝑥𝑎𝑛} tələbələr  və  

𝐵 =   {𝑄𝑢𝑏𝑎,  Şə𝑘𝑖,  Ş𝑎𝑚𝑎𝑥𝚤,  İ𝑠𝑚𝑎𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤}rayonlar çoxluqları verilmişdir. Bu iki 

çoxluqdan (tələbə, rayon) şəklində olan bütün cütlər çoxluğunu düzəldək və bu çoxluqdan 

tələbənin rayonlardan hansında olduğunu göstərən cütləri (tələbə, onun olduğu rayon) 

seçək. Bu məqsədlə aşağıdakı cədvəldən istifadə edək:  

 

A Quba Şəki Şamaxı İsmayıllı 

B 

İmran /////////////////   ///////////////// 

Kamran ///////////////// /////////////////   

Sərxan   /////////////////  

 

 Cədvəldəki bütün damalar çoxluğu A və B çoxluqlarının dekart hasilini (AxB) 

göstərir. Cızıqlanmış damalar – cütlər çoxluğu isə AxB dekart hasilinin alt çoxluğudur. 

Buradan görünür ki, AxB dekart hasilinə daxil olan cütlərin (tələbə, rayon) sayı 12-dir. 

Lakin (tələbə, onun olduğu rayon) cütlərinin sayı 5-dir. Bu cütlərdən ibarət çoxluq AxB 

dekart hasilinin alt çoxluğudur. Bu çoxluğu P ilə işarə etsək, 𝑃 ⊂ 𝐴x𝐵 olar. Beləliklə 

aydın olur ki, A və B çoxluqlarının elementləri arasındakı münasibət - əlaqə A, B və P 

çoxluqlar üçlüyü ilə təyin edilir.  

 Tərif: 𝑃 ⊂ 𝐴x𝐵 olduqda (P, A, B) üçlüyünə A və B çoxluqlarının elementləri 

arasında binar münasibət deyilir. «Binar» sözü latınca «bis» sözündən götürülüb, mənası 

«ikiqat» deməkdir. Münasibətlərə aid yazılışın sadə olması üçün (P, A, B) binar 

münasibətlərini ρ = (P, A, B) kimi işarə edirlər. 

 𝐴1,  𝐴2,...., 𝐴𝑛 çoxluqlarının 𝐴1x𝐴2x...x𝐴𝑛 dekart hasilinin istənilən altçoxluğuna 

bu çoxluqlar üzərində təyin olunan  n-yerli münasibət (n-yerli predikat) deyilir və 

𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) kimi işarə olunur. 

 Xüsusi halda n=1 olduqda P münasibəti unar münasibət adlanır.  

 n=2 olduqda P münasibəti binar (ikiyerli) münasibət adlanır. Deməli P binar 

münasibəti AxB çoxluğunun altçoxluğudur. 



 P binar münasibətinin təyin oblastı elə 𝑥𝜖𝐴 elementlər çoxluğuna deyilir ki, xPy 

münasibətində olan y elementləri olsun və belə işarə olunur: 

𝐷𝑝 ={x/müəyyən y üçün (x,y)∈P olsun} 

 P binar münasibətinin qiymətlər çoxluğu elə y𝜖𝐵 elementlər çoxluğuna deyilir ki, 

xPy münasibətində olan 𝑥𝜖𝐴 elementləri olsun və belə işarə olunur: 

𝑅𝑝 ={y/müəyyən x üçün (x,y)∈P olsun} 

 P münasibətinin tərsi 𝑃−1 kimi işarə olunur və 𝑃−1 = {(y,x)/(x,y)∈P olsun} 

Eyni çoxluğun elementləri arasında binar münasibəti: 

 Verilmiş X və Y çoxluqları üst-üstə düşə bilər, yəni X=Y. Bu halda X çoxluğunun 

elementləri arasındakı binar münasibəti X çoxluğu XxX dekart hasilinin alt çoxluğu olan 

𝑃 ⊂ 𝑋x𝑋 ilə təyin olunur.  

 Yəni (X; P) cütü ilə təyin olunur. 𝑃 ⊂ 𝑋x𝑋 olduqda (X;P) cütünə X çoxluğunun 

elementləri arasında binar münasibəti deyilir.  

BİNAR MÜNASİBƏTİNİN XASSƏLƏRİ:  

 Refleksivlik xassəsi:  

X çoxluğuna daxil olan ixtiyari x üçün xPx doğru olduqda P- binar münasibəti 

refleksivlik xassəsinə malikdir. 

 Antirefleksivlik xassəsi: 

∀𝑥𝜖𝑋 üçün xPx ödənilmədikdə yəni, 𝑥𝑃𝑥̅̅ ̅̅ ̅ olduqda P münasibəti antirefleksivlik xassəsinə 

malikdir.  

 Simmetriklik xassəsi:  

(∀𝑥, 𝑦𝜖𝑋) elementləri üçün xPy olduqda yPx olarsa, onda binar münasibəti simmetriklik 

xassəsinə malikdir.  

 Tranzitivlik xassəsi: 

(∀𝑥, 𝑦𝜖𝑋) elementləri üçün xPy və yPz olarsa, onda P binar münasibəti tranzitiklik 

xassəsinə malikdir.  

 Verilmiş X çoxluğunun elementləri arasında verilmiş P münasibətinin əyani 

təsəvvür etmək üçün bu çoxluğun elementlərini nöqtələrlə göstəririk, sonra isə bu 

nöqtələrdən P münasibətini ödəyən (x,y) cütlərini seçirik və x-dan y-ə doğru oxlar 

keçiririk. Alınan çertyoj P münasibətinin qrafı, çoxluğun elementlərini göstərən nöqtələr 

isə qrafın təpələri adlanır.  

 Fərz edək ki, sonlu A={𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚} və B={𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛} çoxluqları üzərində 

𝑃 ⊆ 𝐴𝑥𝐵 binar münasibəti verilir. P binar münasibətinin mxn ölçülü [𝑃] mütrisinin 

elementlərini belə düzəltmək olar: 𝑃𝑖𝑗 = {
1, ə𝑔ə𝑟 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑗) ∈ 𝑃

0, ə𝑔ə𝑟 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑗) ∉ 𝑃
 .  

 Binar münasibətin matrisinin xassələri aşağıdakılardır:  

 Xassə 1. Əgər P,Q ⊂ 𝐴x𝐵 və [𝑃] = (𝑝𝑖𝑗), [𝑄] = (𝑞𝑖𝑗).  

Onda [𝑃 ∪ 𝑄] = [𝑃] + [𝑄] = (𝑝𝑖𝑗 + 𝑞𝑖𝑗), [𝑃 ∩ 𝑄] = [𝑃] ∙ [𝑄] = (𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝑞𝑖𝑗).  



 Xassə 2. Əgər 𝑃 ⊆ 𝐴𝑥𝐵,𝑄 ⊆ 𝐵𝑥𝐶, onda  [𝑃 ∘ 𝑄] = [𝑃] ∙ [𝑄], yəni 

kompozisiyanın matrisini tapmaq üçün verilir. P və Q binar münasibətlərinin uyğun 

matrislərini adi matrislərin vurulması qaydası ilə bir – birinə vurmaq lazımdır.  

 Xassə 3. Tərs 𝑃−1 münasibətinin [𝑃−1] matrisi P matrisinin tronsponirə olunmuş 

matrisidir:  [𝑃−1] = [𝑃]𝑇.  

 Xassə 4. Əgər 𝑃 ⊆ 𝑄, [𝑃] = (𝑝𝑖𝑗), [𝑄] = (𝑞𝑖𝑗), onda  𝑝𝑖𝑗 ≤ 𝑞𝑖𝑗.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Mülahizə və onlar üzərində əməllər 

 

 Mülahizə dedikdə zaman və məkanın verilmiş şərtində doğru, yaxud yalan ola 

biləcək bir fikri ifadə edən nəqli cümlə başa düşülür. Mülahizələr doğru, yaxud yalan 

kimi məntiqi qiymətlər alır.  

 Məsələn, “2x2=4”, yaxud, “Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır” 

cümlələri mülahizələrdirlər, “Saat neçədir?”, yaxud “6x2+14x+22=0 tənliyini həll edin.” 

cümlələri isə mülahizə deyildir. Mülahizələr doğru, yaxud yalan kimi məntiqi qiymət-

lərdən yalnız birini alır, yəni, heç bir mülahizə eyni zamanda həm doğru, həm də yalan 

kimi məntiqi qiymətlər ala bilməz. Eyni bir mülahizə zaman və məkanın verilmiş 

şərtindən asili olaraq doğru, yaxud yalan kimi məntiqi qiymətlərin hər birini (lakin hər 

ikisini eyni zamanda olmamaqla) ala bilər.     

 Bir neçə mülahizə nümunələrinə baxaq: 

1) Bakı şəhəri Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. 

2) Moskva – İngiltərənin paytaxtıdır. 

3) Qurbağa balıq deyil. 

4) 6 ədədi 2-yə və 3-ə bölünür. 

5) 33 ədədi sadə ədəddir. 

6) Əgər  a  müsbət həqiqi ədəddirsə, onda a ədədinin modulu özünə 

    bərabərdir. 

7) Yağış yağır. 

 1), 3), 4), 6) mülahizələri doğru, 2),5) mülahizələri isə yalan mülahizələrdir.  

7) mülahizəsi isə zaman və məkanın verilmiş şərtindən asili olaraq doğru, yaxud yalan 

qiymətlərdən yalnız birini ala bilir. 

 Bir fikri, təklifi ifadə edən mülahizələr sadə, yaxud elementar mülahizələr 

adlandırılır. Məsələn yuxarıda qeyd olunan 1), 2) və 5) mülahizələri sadə mülahizələrdir.  

Elementar mülahizələrdən, onları “deyil”, “və”, “və ya”, “əgər ..., onda ...”, “onda və 

yalnız onda” və s. qrammatik bağlayıcıları vasitəsi ilə əlaqələndirilməklə alınan yeni 

mülahizələrə mürəkkəb, yaxud quraşdırılmış mülahizələr deyirlər. Məs. 3), 4) və 6) mü-

lahizələri mürəkkəb mülahizələrdir, belə ki, 3) mülahizəsi “qurbağa balıqdır” mülahizə-

sindən “deyil” inkarı vasitəsi ilə alınmışdır, 4) mülahizəsi isə “6 ədədi 2-yə bölünür” və 

“6 ədədi 3-ə bölünür” mülahizələrindən “və” bağlayıcısı vasitəsi ilə əlaqələndirilməklə 

alınmışdır, 6) mülahizəsi isə “a  müsbət ədəddir” və “a ədədinin modulu özünə bəra-

bərdir” mülahizələrindən “əgər.., onda..” bağlayıcısı vasitəsi ilə qurulmuşdur. 

 Elementar mülahizələri latın əlifbasının kiçik hərifləri ilə işarə edəcəyik: 

a,b,c,…,x,y,z,.... Doğru məntiqi qiyməti D hərfi ilə, yaxud 1 rəqəmi ilə, yalan məntiqi 

qiyməti Y hərfi ilə, yaxud 0 rəqəmi ilə işarə edəcəyik. Deməli biz mülahizələr çoxluğunda 

təyin olunmuş və iki elementdən ibarət olan {0;1}(yaxud {Y;D}) çoxluğunda qiymətlər 

alan bir funksiya təyin etmiş oluruq. Bu funksiyanı f  ilə işarə etsək, a mülahizəsi doğru 



olduqda  f(a)=1,  yalan olduqda isə f(a)=0 alarıq. Adətən a mülahizəsinin doğru yaxud 

yalan məntiqi qiymət almasını qeyd edərkən funksiyanın f işarəsindən istifadə etmədən   

uyğun olaraq a =1 yaxud a =0 kimi yazırlar. 

             Mülahizələr hesabının lüğəti verilmiş elementar (atomar) mülahizələri 

bağlayıcılarla birləşdirib, mürəkkəb mülahizələr qurmağa imkan verir. Qurma qaydası 

dilin obyekti olan ifadələri müəyyən edir. Belə mülahizələr “düstur” adlanır. Təbii dilə 

bunun analogiyası frazasıdır. Qurma qaydası aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Bazis: hər bir mülahizə düsturdur; 

2. İnduksiya addımı: əgər P və Q düsturdursa, onda P, (PQ), (PQ), (P Q) və  

      (PQ)-da düsturlardır.  

3. Məhdudiyyət: düstur bazis və induksiya addımında müəyyən edilmiş qaydaların 

köməyi ilə birqiymətli olaraq alınır.  

                 UVVU  düsturunu  VU  kimi işarə edəcəyik və ona ekvivalentlik 

münasibəti deyəcəyik.  

             Dairəvi mötərizə qurma qaydasının tətbiq olunma ardıcıllığıdır. Məsələn: 

  rqp  düsturunda induksiya addımı 2 dəfə tətbiq edilib. Birinci dəfə q və r 

düsturlarından  rp  düsturunun qurulması, ikinci dəfə isə p və  rq düsturlarından 

verilmiş   rpp   düsturunun alınması zamanı.  

             U düsturunun özü düstur olan istənilən U düsturunun altdüsturu deyilir.  

             Təbii və formal dillər sintaksis (söz yığımında frazanı ayırd edir) və semantikaya 

(frazaya müəyyən qiymət verir) malik olurlar. Bunlar mülahizələr hesabına da aiddirlər.  

             Semantika – düsturu izah edən qaydalar yığımıdır.  

 Qəbul edək ki, D-“doğru”, Y-“yalan” məntiqi doğruluq qiymətləri, P və Q 

atomar mülahizələrdir (və ya düsturlardır). Bu işarələmələrdən istifadə edərək, məntiqi 

bağlayıcıların (onlara operatorlar da deyirlər) semantikalarının şərhini verək. 

Inkarın semantikası cədvəl 1-də verilib: 

P           P 

D Y 

Y D 

 Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, “doğru”nun inkarı “yalan”, “yalan”nın inkarı isə 

“doğru”dur: D=Y,  Y=D. 

 Binar məntiqi bağlayıcıların semantikası cədvəl 2-də təsvir edilmişdir: 

P Q PQ PQ PQ PQ Ayırıcı 

dizyunksiya 

D D D D D D Y 

D Y Y D Y Y D 

Y D Y D D Y D 

Y Y Y Y D D Y 



 Semantik cədvəllərin köməyilə mürəkkəb düsturların doğruluqlarının 

yoxlanılması zamanı verilmiş düsturda iştirak edən operandların sayı (n) mühüm rola 

malikdir. Belə ki, doğruluq qiymətləri cədvəlindəki sətirlərin sayının 2𝑛-ə bərabər olması 

şərti ciddi olaraq gözlənilməlidir.  

 Cədvəl 2-dən göründüyü kimi: 

 P və Q atomar mülahizələrinin (düsturlarının) hər 2-si D-“doğru” olduqda 

onların konyunksiyası – (PQ) mürəkkəb mülahizəsinin (düsturunun) məntiqi doğruluq 

qiyməti D-“doğru”, digər 3 halda isə Y-“yalan” olur. 

  P və Q atomar mülahizələrinin (düsturlarının) hər 2-si Y-“yalan” olduqda 

onların dizyunksiyası – (PQ) mürəkkəb mülahizəsinin (düsturunun) məntiqi doğruluq 

qiyməti Y-“yalan”, digər 3 halda isə D-“doğru” olur. 

 P atomar mülahizəsi (düsturu) D-“doğru” və Q atomar mülahizəsi (düsturu) 

Y-“yalan” olduqda onların implikasiyası – (PQ) mürəkkəb mülahizəsinin (düsturunun) 

məntiqi doğruluq qiyməti Y-“yalan”, digər 3 halda isə D-“doğru” olur. 

 P və Q atomar mülahizələrindən (düsturlarından) biri D-“doğru”, digəri Y-

“yalan” olduqda onlar arasındakı ekvivalentlik operatoru vasitəsilə alınan – (PQ) 

mürəkkəb mülahizəsinin (düsturunun) məntiqi doğruluq qiyməti Y-“yalan”, digər 3 halda 

isə D-“doğru” olur. 

 Qeyd edək ki, ənənəvi məntiqdə adi dizyunksiyadan istifadə olunur: “ya P 

doğrudur, ya  Q doğrudur, ya da hər 2-si doğrudur”. Lakin təbii danışıq dilində ayırıcı 

dizyunksiyadan da istifadə olunur.  

 Mülahizələr hesabında 5 bağlayıcıdan (operatordan) istifadə olunur. Digər 

tərəfdən aşkardır ki, bu bağlayıcıların təbii dildə ekvivalentləri vardır. 

 Məntiqi dizyunksiyanın (MD) 2 operandından heç olmasa biri doğru 

olduqda, onda o ayırmayan (birləşdirən) adlanır.  

 Təbii dildə “və ya” bağlayıcısı bəzən kənar edən (ayıran) rolunu görür. 

Məsələn: “Tam ədəd tək və ya cütdür” cümləsində bir şaxə düzgün olma alternatividir, 

ancaq o biri yalandır.  

 Implikasiya çox vacib bağlayıcıdır. O mühakimələrin strukturunu əks etdirir. 

Onun birinci operandı istinad (və ya antesendent , ikincisi isə nəticə (və ya konsekvent) 

adlanır. Aydındır ki, əgər istinad doğrudursa, onda implikasiya nəticənin doğruluq 

qiymətini qəbul edir. Lakin təəccüblü budur ki, istinad yalan olduqda belə implikasiya 

doğru ola bilər.  

 Implikasiya yeganə bağlayıcıdır ki, aşağıdakı tələbləri ödəyir: 

 əgər 1-ci operand doğrudursa, onda doğruluq qiyməti 2-ci operandın qiymətilə üst-üstə 

düşür; 

 doğruluq qiyməti 2 operanddan asılıdır; 

 bağlayıcı kommutativ deyil; 



 Riyaziyyatda bəzən (bu bağlayıcı  , yaxud → kimi də işarə edilir) 

bağlayıcısını materiallı implikasiya adlandırırlar. O, riyazi mühakimədə əsas sayılır və 

teoremdə şərtlə (H) nəticəni (T) birləşdirir. Buna baxmayaraq, H T deyil, HT yazılışı 

daha yaxşıdır. 

 Eyni zamanda 𝐶1 ≡ 𝐶2 yox, 21 CC  yazılışından daha geniş istifadə olunur.  

 Mülahizələr hesabı mülahizələr arasında xalis funksional-doğru əlaqəni 

ifadə edir. 

 Funksional-doğru ifadə özünün doğruluq cədvəli ilə verilir. N operandlı 

ifadə üçün bu cədvəl 2𝑛 sayda şərtə malik olur. Deməli, binar və unar əlaqələrdən başqa 

n-ar əlaqələr də mövcuddur. 

 Ənənəvi bağlayıcılardan başqa aşağıdakı kimi təyin edilən və 
𝑑𝑒𝑓
⇔  simvolu 

ilə işarə edilən “tərifə görə bərabərlik” bağlayıcısı da var: 

 

(XY) 
𝑑𝑒𝑓
⇔ (  XY); 

 

 (XY) 
𝑑𝑒𝑓
⇔ (XY); 

 

(XY) 
𝑑𝑒𝑓
⇔ ((XY)  (YX)). 

 MÜLAHİZƏLƏR ÜZƏRİNDƏ MƏNTİQİ ƏMƏLLƏR: 

İnkar əməli: 

 х  mülahizəsinin inkarı yeni elə mülahizəyə deyilir ki, bu mülahizə  х  doğru 

olduqda yalan, yalan olduqda isə doğru olsun. Simvolik olaraq  х  mülahizəsinin inkarını  

x   kimi işarə edirlər (qeyri x). x  mülahizəsinin məntiqi qiymətini aşağıdakı cədvəl şək-

lində yazmaq olar: 

 

 

 

 

х  mülahizəsinin inkarı olan x   yeni mülahizə olduğundan, onun da inkarı olan x  müla-

hizəsini, yəni х mülahizəsinin ikiqat inkarını qurmaq olar. Aydındır ki, x  və х mülahi-

zələrinin məntiqi qiymətləri üst-üstə düşür.   

            Misal. “Göy-göl Kiçik Qafqaz sıra dağlarında yerləşir” mülahizəsinin inkari 

“Göy-göl Kiçik Qafqaz sıra dağlarında yerləşmir”, ikiqat inkarı isə “doğru deyil ki, Göy-

göl Kiçik Qafqaz sıra dağlarında yerləşmir” mülahizələridir. 

Konyunksiya (məntiqi vurma): 

               x, y  mülahizələrinin hər ikisi doğru olduqda doğru, heç olmasa biri yalan 

olduqda isə yalan məntiqi qiymət alan yeni mülahizə bu mülahizələrin konyunksiyası 

x x  

1 0 

0 1 

 



adlanır və yx  (bəzən də xy ),  kimi işarə olunur. Sonuncu yazılış “x  və y” kimi oxunur. 

x, y  mülahizələrinə konyunksiyanın hədləri deyirlər. x, y  mülahizələrinin konyunksiya-

sının məntiqi qiymətlərini aşağıdakı cədvəl şəklində yazmaq olar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Misal. “a ədədi 4-ə bölünür” və “a ədədi 3-ə bölünür” mülahizələrinin konyunksiyası “a 

ədədi 4-ə bölünür və a ədədi 3-ə bölünür”, yaxud da sadəcə “a ədədi 4-ə və 3-ə bölünür”  

mülahizəsidir.  

Dizyunksiya (məntiqi toplama): 

            İki x, y mülahizələrinin hər ikisi yalan olduqda yalan, heç olmasa biri doğru 

olduqda isə doğru məntiqi qiymət alan yeni mülahizə bu mülahizələrin dizyunksiyası 

adlanır və х  у kimi işarə olunur.  x, y  mülahizələrinə dizyunksiyanın hədləri deyirlər. 

Sonuncu yazılış “x  və ya y” kimi oxunur.  x, y  mülahizələrinin konyunksiyasının məntiqi 

qiymətlərini aşağıdakı cədvəl şəklində yazmaq olar: 

 

 

 

 

 

 

 

 Misal. “ABC üçbucağında A və ya C bucağı iti bucaqdır” mülahizəsi “ABC 

üçbucağında A bucağı iti bucaqdır” və “ABC üçbucağında C bucağı iti bucaqdır” 

mülahizələrinin dizyunksiyasıdır. Bu mülahizə həmişə doğrudur, belə ki, üçbucağın A və 

C bucaqlarından heç olmasa biri həmişə iti bucaqdır. 

İmplikasiya (izləmə): 

 İki х, у mülahizələrindən yalnız  х  doğru və  у  yalan olduqda yalan, qalan digər 

hallarda isə doğru məntiqi qiymətlər alan yeni mülahizəyə  х, у  mülahizələrinin  

implikasiyası deyilir. İmplikasiya  simvolik olaraq  yx  (yaxud  yx ) kimi işarə 

olunur və “əgər  х-dirsə, onda у olur” yaxud “х -dən  у alınır” kimi oxunur.  Burada х 

implikasiyanın şərti (bəzən də mənbəyi),  у  isə implikasiyanın nəticəsi adlanır.  x, y  

mülahizələrinin konyunksiyasının məntiqi qiymətlərini aşağıdakı cədvəl şəklində yazmaq 

olar: 

x y xy 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

x y xy 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Misal. “əgər 45 ədədi 15-ə bölünürsə, onda o 5-ə bölünür” mülahizəsi doğru mülahizədir, 

belə ki, “45 ədədi 15-ə bölünür” mülahizəsi (şərti) və “45 ədədi 5-ə bölünür” mülahizəsi 

(nəticə) doğru mülahizələrdir.  

Ekvivalensiya: 

İki x, y mülahizələrinin hər ikisi eyni zamanda ya yalan, ya da doğru olduqda doğru, biri 

doğru digəri isə yalan olduqda isə yalan məntiqi qiymətlər alan yeni mülahizə bu 

mülahizələrin ekvivalensiyası (yaxud ekvivalentliyi) adlanır və simvolik olaraq yx 

(yaxud xy, bəzən də x~y) kimi işarə olunur.  x, y  mülahizələrinə  ekvivalensiyanın 

hədləri deyirlər. Sonuncu yazılış “x-in doğru olması üçün zəruri və kafi şərt y-in doğru 

olmasıdır”, yaxud “x onda və yalnız onda doğru olur ki, y doğru olsun” kimi oxunur.  x, 

y  mülahizələrinin ekvivalensiyasının məntiqi qiymətlərini aşağıdakı cədvəl şəklində 

yazmaq olar: 

 

 

 

 

 

 

 

Misal. “Normal şəraittdə  su onda və yalnız onda qaynayır ki, onun temperaturu 100°-yə 

çatmış olsun” mülahizəsi A=“ Normal şəraitdə  su qaynayır ”və B= “Normal şəraitdə  

suyun temperaturu 100°-yə çatmışdır” mülahizələrinin ekvivalensiyasıdır.   

Mülahizələr hesabı – bir interpretasiyası mülahizələr cəbri olan aksiomatik 

məntiqi sistemdir. Hər bir hesabın təsvir olunması, bu hesabın simvollarının (əlifbasının), 

simvolların sonlu konfiqurasiyası olan düsturların təsviri və nəticə kimi çıxarıla bilən 

düsturların təyin olunmasıdır.  

Mulahizələr hesabının əlifbası üç kateqoriyadan olan simvollardan ibarətdir: 

Birinci kateqoriya simvolları: 

 x, y, z, ..., 𝑥1, 𝑥2,... 

Bu simvolları dəyişən mülahizələr adlandıracağıq. 

 

 

x y xy 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

x y x↔y 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 



İkinci kateqoriya simvolları: 

∧, ∨, →,  ⇔, − 

Onlar məntiqi bağlayıcılar adlanır.  

1-ci-dizyunksiya, yaxud məntiqi toplama,  

2-ci- konyunksiya, yaxud məntiqi vurma,  

3-cü- implikasiya, yaxud məntiqi izləmə,  

4-cü- ekvivalensiya,  

5-ci - inkar işarəsidir.  

Üçüncü kateqoriya simvollar: 

mötərizə adlanan ( ) simvollar cütlüyü. 

Mülahizələr hesabının bunlardan başqa simvolları yoxdur. 

Mülahizələr hesabının düsturları  mulahizələr hesabının əlifbasındakı simvollar 

ardıcıllığının yazılışıdır. Düsturları işarə etmək üçün latın əlifbasının böyük hərflərindən 

istifadə edəcəyik. Bu hərflər mülahizələr hesabının simvolları deyildir, onlar düsturların 

şərti işarələridirlər.  

Mülahizələr hesabının düsturlarının tərifi.  

 Hər bir x, y, z, ... dəyişəni düsturdur. 

 Əgər А və В- düsturdursa, onda (A ∧ B),  

(A ∨ B),  (A →  B) , (A ⇔ B), �̅� - sözləri də düsturdur. 

Bunlardan başqa heç bir simvollar sətri düstur deyildir. 

Dəyişən mülahizələri elementar düsturlar adlandırırlar. 

 Mülahizələr hesabının aksiomlar sistemi aşağıdakı aksiomdan ibarətdir və dörd 

qrupa bölünür. Birinci qrup aksiomlar (daxilində yalnız implikasiya olan aksiomlar): 1 : 

 xyx  .       2 :        zxyxzyx  . 

 İkinci qrup aksiomlar (implikasiyaya konyuksiya əlavə olunur): 

1 : .xyx     2 : yyx  .  3 :       yxzyzxz  . 

 Üçüncü qrup aksiomlar (implikasiyaya dizyunksiya əlavə olunur): 

1 : yxx              2 : .yxy       3
:     )( zyxzyzx  . 

 Dördüncü qrup aksiomlar (implikasiyaya inkar əlavə olunur): 

1V :    .xyyx          2V : xx        3V : .xx  

  İsbat oluna bilən (çıxarılan) düsturu.  

a) Hər bir aksiom isbat oluna bilən düsturdur.  

b) İsbat oluna bilən düsturdan, x dəyişəninin yerinə ixtiyari B düsturunu yazmaqla alınan 

düstur isbat oluna biləndir.  

c) İsbat oluna bilən А və BA  düsturlarından NQ-sı ilə alınan B düsturu da isbat olun 

biləndir. 

d) Mülahizələr hesabının heç bir digər düsturu isbat oluna bilən deyildir. 



 İsbat oluna bilən düsturun alınması prosesini düsturun isbatı (çıxarılışı) adlandıracağıq. 

Bu proses, hər bir addımda aksiom, əvəzləmə qaydası və nəticə qaydasından ardıcıl 

istifadə etməklə bir isbat oluna bilən düsturdan digər isbat oluna bilən düstura keçid 

prosesidir (müəyyən mənada məntiq cəbrində eynigüclü çevirmələr vasitəsi ilə bir 

düsturdan digərinin alinması prosesinin analoqudur). Qeyd edək ki, hətta sadə düsturun 

belə çıxarılışı çoxmərhələli olması səbəbindən çox həcmli ola bilər. 

 Mülahizələr hesabının həll oluna bilmə problemi. Mülahizələr hesabının həll 

oluna bilmə probleminin mahiyyəti, mülahizələr hesabının istənilən verilmiş düsturunun 

isbat oluna bilən olub yaxud olmadığını müəyyənləşdirməyə imkanverən alqoritmin 

mövcudluğunu isbat etməkdən ibarətdir. Bu problem üçün aşağıdakı teorem doğrudur. 

Teorem. Mülahizələr hesabı üçün “həll oluna bilmə” problemi həll oluna biləndir. 

Doğrudan da, mülahizələr hesabının hər bir düsturuna mülahizələr cəbrinin düsturu kimi 

baxmaq olar. Deməli düstura daxil olan dəyişənlərin müxtəlif qiymətləri yığımında onun 

məntiqi qiymətlərini təyin etmək olar. Tutaq ki, A mülahizələr hesabının ixtiyari 

düsturudur,  х1,х2,…,хn –bu düstura daxil olan dəyişənlərin tam siyahısıdır. (A)R
n21 aaa ,...,,  

ifadəsinin qiymətlərini, ona daxil olan dəyişənlərin bütün а1, а2,…,аn vektor qiymətləri 

çoxluğunda hesablayaq. Əgər bu zaman mümkün olan ixtiyari а1, а2,…,аn vektor qiymə-

tində 1(A)R
n21 aaa ,...,,   olarsa, onda A düsturu eyniliklə doğru olur və deməli, eyniliklə 

doğru düsturun isbat oluna bilən olması teoreminə görə o, isbat oluna biləndir.  

 Mülahizələr hesabının ziddiyyətsizliyi problemi. Məntiq hesabında biri digərinin 

inkarı olan iki düsturdan heç biri isbat oluna bilən deyilsə, bu məntiq hesabı ziddiyyətsiz 

adlanır. Başqa sözlə desək, aksiomatik hesab o zaman ziddiyyətsiz hesab edilir ki, orada 

elə bir A düsturu olmasın ki, A düsturunun həm özü, həm də A  inkarı eyni zamanda 

isbat oluna bilən olsun. Ziddiyyətsizlk problemi verilmiş hesabın ziddiyyətsiz olub, yaxud 

olmamasını aydınlaşdırmaq məsələsidir. Əgər hansısa bir hesabda А və A  şəklində isbat 

oluna bilən düstur olarsa, onda belə hesab ziddiyyətli adlanır. Biz baxdığımız mülahizələr 

hesabında, eyni zamanda А və A  düsturlarının çıxarılışı mümkün deyildir, 

yəni,mülahizələr hesabı ziddiyyətsizdir. 

 Mülahizələr hesabının tamlıq problemi. Tərif 1. Əgər mülahizələr hesabının 

aksiomları siyahısına bu hesabdan yeni aksiom olaraq istənilən isbat olunmayan düstur 

əlavə olunması onu ziddiyyətli hesaba gətirərsə, onda bu mulahizələr hesabı tam adlanır. 

Tərif 2. Əgər mülahizələr fəzasında istənilən eyniliklə doğru formula isbat olunandırsa, 

onda mülahizələr hesabı geniş mənada tam adlanır. Bu təriflərdən alınır ki, mülahizələr 

hesabının tamlıq problemi iki sualı özündə cəmləşdirir: 1. Aksiomatik hesabın aksiomları 

sistemini, ona yeni aksiom olaraq bu hesabdan hər hansı isbatolunmayan formul əlavə 

etməklə genişləndirmək mümkündürmü? 2. Mülahizələr hesabında mülahizələr hesabının 

hər bir eyniliklə doğru formulu isbatolunabiləndirmi? Burada bizm baxdığımız 

mülahizələr hesabı həm dar, həm də geniş mənada tamdır.  



 Mülahizələr hesabının aksiomlarının asılı olmaması. Hər bir aksiomatik hesab 

üçün onun aksiomlarının asılı olmaması sualı meydana çıxır. Bu sual belə qoyulur: 

Verilmiş sistemin çıxarış qaydalarını tətbiq etməklə hansısa bir aksiomu digər 

aksiomlardan nəticə kimi çıxarmaq mümkündürmü? Əgər hansısa aksiomlar sistemi üçün 

bu mümkün olarsa, onda bu aksomu həmin sistemdən kənarlaşdırmaq olar və bu zaman 

məntiqi hesab dəyişmir, yəni isbat oluna bilən düsturlar sinfi dəyişməz olaraq qalır.  

Tərif 3.  Əgər A aksiomu aksiomlar hesabının qalan aksiomlarından nəticə kimi çıxarıla 

bilməzsə, onda deyirlər ki, A aksiomu qalan aksiomlarda asılı deyildir. Əgər aksiomlar 

sisteminin hər bir aksiomu digər aksiomlardan asılı olmasa, onda bu hesabın aksiomları 

sistemi asılı olmayan adlandırılır. Bizim baxdığımız mulahizələr hesabının aksiomları 

sistemi asılı deyildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Məntiq cəbrinin düsturları. İkilik qanunu. Bul cəbri 

 

Elementar mülahizələrdən onların inkarı, konyunksiyası, dizyunksiyası, implikasiyası 

və ekvivalensiyası vasitəsi ilə yeni mürəkkəb mülahizə alınmasını şərtləndirən yazılış mən-

tiqlər cəbrinin düsturu (yaxud formulası) adlanır. Burada iştirak edən və 1(dogru), 0(yalan) 

kimi iki sərbəst məntiqi qiymətlər alan elementar mülahizələr isə bu düsturun sərbəst dəyi-

şənləri (arqumentləri) adlanırlar. 

Məntiq cəbrinin düsturlarını gələcəkdə latın əlifbasının böyük  hərfləri ilə işarə 

edəcəyik: 

 A, B, C,…,X, Y,Z,….  

Yazılışın sadəliyinə görə aşağıdakı hallarda mötərizələrin yazılmaması üçün şərtləşmələr 

qəbul edilmişdir: 

- konyunksiya qalan əməliyyatlardan əvvəl yerinə yetirildikdə 

- dizyunksiya implikasiyadan və ekvivalensiyadan əvvəl yerinə yetirildikdə 

- düsturların üzərində inkar işarəsi olduqda. 

MƏNTİQ CƏBRİNİN DÜSTURLARI: 

- eynigüclü düsturlar 

- eyniliklə doğru (və ya tavtologiya) düsturlar 

- eyniliklə yalan (və ya ziddiyyətli) düsturlar 

Əgər məntiq cəbrinin iki A və B düsturları, onlara daxil olan elementar 

mülahizələrin məntiqi qiymətlərinin bütün mümkün olan variantlarında eyni məntiqi 

qiymətlər alarsa, onda bu düsturlar eynigüclü düsturlar  adlanırlar.  

Düsturların eynigüclülüyünü “” kimi işarə edirlər. Yəni АВ işarəsi A və B 

düsturlarının eynigüclü olduğunu bildirir. Sonuncu münasibəti bəzən eyniliklər  də 

adlandırırlar. 

Əgər A düsturu, ona daxil olan sərbəst dəyişənlərin bütün qiymətlərində həmişə 

1 məntiqi qiyməti alarsa, onda o, eyniliklə doğru  düstur (yaxud tavtalogiya) adlanır. 

Əgər A düsturu ona daxil olan sərbəst dəyişənlərin bütün qiymətlərində həmişə 

0 məntiqi qiyməti alarsa, onda o, eyniliklə yalan  (yaxud  ziddiyyətli)  düstur adlanır. 

Eynigüclülük və ekvivalentlik anlayışları arasında aşağıdakı əlaqə vardır: əgər 

A və B düsturları eynigüclüdürlərsə, onda АВ düsturu tavtalogiyadır, və tərsinə, əgər 

АВ düsturu tavtalogiyadırsa, onda A və B düsturları eynigüclüdürlər.  

Məntiq cəbrinin ən əsas eynigüclü düsturlarını üç qrupa bölmək olar. 

1. Əsas eynigüclülüklər.  









xxx

xxx

.2.1

.1.1
 idempotentlik qanunu.  

xux .3.1 .                                    

uux .4.1 , ( u -eyniliklə  doğru mülahizədir).                  



x.5.1 ∅∅ , (∅-eyniliklə yalan mülahizdir).                            

x.6.1 ∅ x .  

 xx.7.1 ∅  ziddiyyət qanunu.  

uxx .8.1  - üşüncünün aradan çıxarılması qanunu.                                                                   

xx .9.1  - ikiqat inkardan azad olma qanunu.    









xxyx

xxyx

)(.11.1

)(.10.1
 udma qanunları. 

 Bu eynigüclülükləri asanlıqla isbat etmək olar. 

 

2. Bir məntiqi əməliyyatı digərləri vasitəsi ilə ifadə edən eyniliklər. 

2.1. )()( xyyxyx        2.4. yxyx  .   

2.2. yxyx  .                 2.5. yxyx  .    

2.3. yxyx  .    2.6. yxyx  . 

Burada 2.3, 2.4, 2.5, 2.6–eynigüclülüklərini de Морган qanunları da adlandirirlar. Aş-

kardır ki, 2.5 və 2.6 eynilikləri uyğun olaraq 2.3 və 2.4 eyniliklərindən,  onların hər iki 

tərəfində inkara keçib 1.9 ikiqat inkardan azad olma qanunu tətbiq etməklə alınır. Odur 

ki, birinci dörd eynigüclülüyü isbat etmək kifayətdir.   

2.1.-i isbat edək. x və y mülahizələrinin eyni məntiqi qiymətlər aldığı hallarda 

xyyxyx  ,,  düsturlarının hər biri doğru olacaqdır və deməli 

)()( xyyx   konyunksiyası da doğru olacaqdır. Deməli bu halda eynigüclülüyün 

hər iki tərəfi eyni, yəni doğru məntiqi qiymət alır. x və y mülahizələrinin müxtəlif məntiqi 

qiymətlər aldığı hallarda yx  ekvivalensiyası və yx , xy  

implikasiyalarından biri yalan olacaqdır və deməli )()( xyyx   konyunksiyası da 

yalan olacaqdır. Deməli bu halda da 2.1. eynigüclülüyünün hər iki tərəfi yalan olmaqla 

eyni məntiqi qiymət alır.  

2.2 - 2.4 eynigüclülükləri analoji qaydada isbat olunurlar.    

İkinci qrup eynigüclülüklərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, məntiq cəbrində istənilən 

düsturunu, onunla eynigüclü olan, yalnız  konyunksiya və inkar yaxud, dizyunksiya və 

inkar olmaqla iki məntiqi əməliyyatdan ibarət düstur ilə əvəz etmək olar. 

3. Məntiq cəbrinin əsas qanunlarını ifadə edən eynigüclülüklər. 

3.1. xyyx   - konyunksiyanın kommutativliyi. 

3.2. xyyx   - dizyunksiyanın kommutativliyi. 

3.3. zyxzyx  )()(  - konyunksiyanın assosiativliyi. 3.4. 

zyxzyx  )()(  - dizyunksiyanın assosiativliyi. 



3.5. )()()( zxyxzyx   - konyunksiyanın dizyunksiyaya nəzərən 

distributivliyi. 

3.6. )()()( zxyxzyx   - dizyunksiyanın konyunksiyaya nəzərən 

distributivlik qanunu. 

4. Əlavə qanunlar. 

4.1. Hissələrə ayirma və yapışdırma qanunu. 

yyxyx  )()( , xyxyx  )()( ;  

yyxyx  )()( ,  xyxyx  )()( . 

4.2. Udma qanunu. 

xyxx  )( ;  xyxx  )( . 

4.3. Bleyk-Poretski qanunu. 

yxyxx  )( . 

4.4. Məntiqi ifadənin bükülməsi qanunu. 

zxyxzyzxyx  . 

İkilik qanunu: Riyazi məntiqdə f əməlinin (funksiyasının) doğruluq cədvəlində 

hər yerdə 0 və 1 ədədlərini uyğun olaraq 1 və 0 ədədləri ilə əvəz etməklə  əməlinin 

(funksiyasının) doğruluq cədvəli alınarsa, onda  əməli f əməli üçün ikili əməl adlandırılır.  

Məsələn, konyunksiya əməli dizyunksiya üçün, dizyunksiya əməli isə konyunksiya üçün 

ikili əməldir, inkar əməli özü üçün ikili əməldir, simvolik olaraq 1 və 0 kimi işarə olunan 

ED və EY əməlləri bir-biri üçün ikili əməllərdirlər.  

Əgər А* düsturu A düsturundan, ondakı əməlləri ikili əməllərə keçməklə 

alınırsa, onda  

A və А*  düsturları ikili düsturlar adlanırlar. 

İkili düsturlar üçün aşağıdakı ikilik qanunu doğrudur: 

Əgər A və B düsturları eynigüclüdürlərsə, onda onlarin ikili А*  və B*düsturları da 

eynigüclüdür. 

 

BUL CƏBRİ:  

        Riyazi məntiqin banisi böyük alman riyaziyyatçısı Qotfrid Vilhelm Leybnis (1646-

1716) olmuşdur. O, insanlar arasındakı mübahisəli məsələlərin həllinin hesablamalar 

əsasında aparılmasına cəhd etmişdir; 1666-cı ildə ədədlərin (simvolların) 2-lik rəqəmlərlə 

təsviri ideyası da ona məxsusdur. Leybnisin qoyduğu fundament əsasında İrlandiya 

riyaziyyatçısı və məntiqçisi Corc Bul (1815-1864) ədədlərlə deyil, mülahizələr üzərində 

əməllərə dair cəbr yaratdı. C.Bulun   (konyunksiya),  (dizyunksiya),  (inkar) 

operatorlarına əsaslanaraq, yazdığı cəbr-qeyri-adi cəbr, sonralar isə onun şərəfinə olaraq, 



Bul cəbri adlandırılmışdır. Bul cəbri kompüterin əsas sxemlərinin layihələndirilməsi və 

onların xassələrinin analizi zamanı istifadə olunur.  

Tutaq ki, M={x; y; z;…} ixtiyari təbiətli çoxluqdur. Bu çoxluqda aşağıdakı aksiomlara 

tabe olan “=” (bərabərdir) münasibəti və üç əməl  “+” (toplama), “·” ( vurma), 

“-” (inkar) əməlləri təyin olunmuşdur:  

Kommutativlik qanunları: 

𝒙 + 𝒚 = 𝒚 + 𝒙 ,     𝒙 ∗ 𝒚 = 𝒚 ∗ 𝒙 

və ya 

𝑨˄𝑩 = 𝑩˄ A,   A∨ B=B ∨A 

Assosiativlik qanunları: 

𝒙 + (𝒚 + 𝒛) = (𝒙 + 𝒚) + 𝒛,       𝒙 ∗ (𝒚 ∗ 𝒛) = (𝒙 ∗ 𝒚) ∗ 𝒛 

və ya 

A ˄(B˄C)=(A ˄B) ˄C,        A∨(B ∨ C)=(A∨B)∨C 

Distributivlik qanunları: 

(x+y) ∗z=(x ∗z)+(y ∗z),         (x ∗  y) +z=(x +z) ∗(y +z) 

və ya 

A ˄(B ∨ C)=(A ˄ B) ∨(A ˄ C),   A∨(B ˄ C)=(A∨ B) ˄ (A∨ C) 

İdempotentlik qanunları: 

x+x=x,   x ∗x=x 

və ya 

A ˄ A=A,   A ∨ A=A 

De Morqan qanunları: 

𝒙 + 𝒚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = �̅� ∗ �̅�,     𝒙 ∗ 𝒚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = �̅� + �̅� 

və ya 

𝑨˄𝑩̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅�  ˅ �̅�,     𝑨˅𝑩̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅�˄�̅� 

Udma qanunları: 

𝒙 + (𝒚 ∗ 𝒙) = 𝒙,      𝒙 ∗ (𝒚 + 𝒙) = 𝒙 

və ya 

A ˄(A ˅ B)=A,     A ˅ (A ˄B)=A 

İkiqat inkar qanunu:  

�̿� = 𝒙 

Neytrallıq qanunu: 

𝒙 + (𝒚 ∗ �̅�) = 𝒙,       𝒙 ∗ (𝒚 + �̅�) = 𝒙 

və ya 

𝑨 ˄ (B ˅ �̅�)=A,      𝑨 ˅ (B ˄ �̅�)=A 

 Mülahizələr cəbri ilə mülahizələr hesabının əsas faktları arasında əlaqə yaradan 

üç teorem vardır.  

 Teorem 1. Mülahizələr hesabında hər bir isbat oluna bilən düstur mülahizələr 

cəbrində eyniliklə doğru olur. Bu teoremin şərhi üç müddəanı özündə cəmləşdirir:  



1) Mülahizələr hesabında hər bir aksiom, mülahizələr cəbrində eyniliklə doğru olur.  

2) Eyniliklə doğru düsturlara tətbiq olunan əvəzetmə qaydası, verilmış düsturu eyniliklə 

doqru düstura gətirir.  

3) Eyniliklə doğru düsturlara tətbiq olunan nəticə qaydası, verilmış düsturu eyniliklə 

doqru düstura gətirir.  

 Тeorem 2. (nəticələnə bilən, çıxarıla bilən olma haqqında). Tutaq ki, A 

mülahizələr hesabının hər hansı düsturudur; х1,х2,…,хn verilmiş A düsturuna daxil olan 

dəyişənlər çoxluğudur;  а1, а2,…,аn – bu dəyişənlərin qiymətlərinin  ixtiyari qeyd olunmuş 

toplusudur. Н ilə aşağıdakı sonlu düsturlar çoxluğunu işarə edək:   

 n
n

2
2

1
1

aaa
x,...,x,xH  ,  harada ki, 









.olduqda0a,x

olduqda,1a,x
x

ii

ii
i

i

a

 

Onda: 

1) əgər 1(A)R
n21 aaa ,...,,  , onda H├A .  

2) əgər 0(A)R
n21 aaa ,...,,  , onda H├ A , harada ki,  (A)R

n21 aaa ,...,,
 ifadəsi А 

düsturunun а1, а2,…,аn vektorundakı qiymətidir. 

 Teorem 3. Mülahizələr cəbrinin hər bir eyniliklə doğru düsturu mülahizələr 

hesabında isbat oluna biləndir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Məntiq cəbrinin funksiyaları 

 

Tərif.  n sayda dəyişəninin hər biri yalnız iki qiymət: 0 və 1, və bu zaman özü də yalnız 

iki qiymət: 0 və 1 qiyməti alan funksiya məntiq cəbrinin n dəyişənli funksiyası, yaxud Bul 

funksiyası adlanır.  

Məntiq cəbrinin n dəyişənli hər bir funksiyasının qiymətlərini məntiq cəbrinin 

düsturlarında olduğu kimi 2n sətirdən ibarət olan cədvəl şəklində vermək olar.   

Deməli məntiq cəbrinin hər bir n dəyişənli funksiyası, bu funksiyanın qiymətlər cəd-

vəlində sıfır və birlərdən ibarət 2n sayda qiymət alır.  

Deməli n dəyişənli funksiya sıfır və vahidlərdən ibarət 2n sayda elementlər toplusu 

vasitəsi ilə tam müəyyən olunur.  

Sıfır və vahidlərdən ibarət 2n uzunluqlu sonlu ardıcıllıqlar toplusunda mümkün olan 

variantların cəmi sayı isə 𝟐𝟐
𝒏
-dir. Deməli məntiq cəbrinin n dəyişənli funksiyalarının 

cəmi sayı  𝟐𝟐
𝒏
 -ə bərabərdir.  

Xüsusi halda n=1 olduqda məntiq cəbrinin cəmi 4, n=2 olduqda isə cəmi 16 müxtəlif 

funksiyası vardır. 

Birdəyişənli müxtəlif funksiyaların doğruluq cədvəlinə baxaq: 

x f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) 

1 1 1 0 0 

0 1 0 1 0 

 

Bu cədvəldən görünür ki, birdəyisənli funlsiyalardan ikisi sabit olur:  f1(x)=1, f4(x)=0, 

digər ikisi isə xxfxxf  )(,)( 32  olur. Bütün mümkün olan ikidəyişənli funksiyaların 

doğruluq cədvəli aşağıdakı kimi olur: 16,1),,(  iyxff ii . 

x y 𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 𝑓7 𝑓8 𝑓9 𝑓10 𝑓11 𝑓12 𝑓13 𝑓14 𝑓15 𝑓16 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Bu funksiyaların qiymətləri cədvəlinə nəzər saldıqda  aydın olur ki, onların analitik 

ifadələrini aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

11 f ,                     yxf 2 ,            xyf 3 ,         yxf 4 ,         yxf 5

,             xf 6 ,     yxf 7 ,          xf 8 ,                    yxf 9 ,                               

yf 10 ,            yf 11 ,          yxf 12 ,            xyf 13 ,        

    yxf 14 ,           yxf 15 ,      016 f . 



Tutaq ki,   (x1,x2,…,xn) (1) mülahizə dəyişənləri sistemi verilmişdir. (1) mülahizələr 

sistemindən olan dəyişənlərin özləri və yaxud onların inkarlarının ən çoxu bir dəfə iştirak 

etməklə yalnız dizyunksiya əməli vasitəsi ilə yazilan düsturlar   elementar dizyunksiyalar 

adlanırlar.  

(1) mülahizələr sistemindən olan dəyişənlərin özləri və yaxud onların inkarlarının ən 

çoxu bir dəfə iştirak etməklə yalnız konyunksiya əməli vasitəsi ilə yazilan düsturlar isə 

elementar konyunksiyalar adlanırlar.  

Əgər F düsturu (1) mülahizələr  sistemindən düzəldilmiş elementar konyunksiyaların 

dizyunksiyaları olarsa, onda bu düstur (1) mülahizələr sisteminin dizyunktiv normal 

forması (DNF) adlanır.  

Əgər F düsturu (1) mülahizələr  sistemindən düzəldilmiş elementar dizyunksiyaların 

konyunksiyaları olarsa, onda bu düstur (1) mülahizələr sisteminin konyunktiv normal for-

ması (KNF) adlanır. Əgər F düsturu (1) mülahizələr  sistemindən düzəldilmiş müxtəlif tam 

elemendar dizyunksiyaların konyunksiyaları olarsa, onda bu düstur (1) mülahizələr 

sistemindən asılı  mükəmməl konyunktiv normal forma (MKNF) adlanır.  

Əgər F düsturu (1) mülahizələr  sistemindən düzəldilmiş müxtəlif tam elemendar 

konyunksiyaların dizyunksiyaları olarsa, onda bu düstur (1) mülahizələr sistemindən asılı  

mükəmməl dizyunktiv normal forma (MDNF) adlanır.  

Rezolyusiya prinsipi. Konyunktiv normal formaların yerinə yetirilən olmasının 

yoxlanılması üçün ümumi səmərəli kriteriya mövcud deyil. Buna baxmayaraq, dizyunktlar 

çoxluğunun yerinə yetirilə bilən olmadığını aşkara çıxaran rahat metod var. Doğurdan da, 

dizyunktlar çoxluğu yerinə yetirilə bilən deyil  o vaxt ki, boş dizyunkt (“yalan”-Y) ondan 

məntiqi nəticə kimi alınsın. Beləliklə, S-dən boş dizyunktu çıxarana qədər məntiqi nəticə 

almaqla yoxlamaq olar.  

Məntiqi nəticə çıxarmaq üçün çox sadə mühakimə sxemindən istifadə etmək olar: 

Tutaq ki, A, B və X düsturlardır. Fərz edək ki,  XA və  XB  düsturları doğrudur. 

Əgər X-da doğrudursa, onda buradan almaq olar ki, B-də doğrudur. Əksinə, əgər X 

yalandırsa, onda A doğrudur. Hər 2 halda  XA doğrudur. 

 Yəni,                                       BAXBXA  ,    (1) 

Xüsusi halda X-mülahizə, A və B dizyunktlar olduqda, (1) “rezolyusiya qaydası” adlanır. 

Rezolyusiya metodu deduksiya prinsipinin yerinə yetirilməsi zamanı isbat mexanizmi 

kimi istifadə edilir. 

Məntiqi deduksiya adlanan fundamental problem aşağıdakından ibarətdir: 

 C düsturunun E düsturlar çoxluğunun məntiqi nəticəsi olub-olmadığını təyin etməli. 

 C düsturu ancaq o vaxt sonlu E çoxluğunun məntiqi nəticəsi olur ki,  CE   yerinə 

yetirilə bilməyən olsun. 

 Deyilənlər aşağıdakı teoremlə ümumiləşdirilir: 

 Teorem: S düsturlar çoxluğu ancaq o vaxt yerinə yetirilə biləndir ki, onun 

bütün sonlu altçoxluqları yerinə yetirilə bilən olsun.  



Məntiq cəbrinin ixtiyari düsturunun mükəmməl normal formaya gətirilməsi 

qaydası: 

 a) MDNF-ya gətirilməsi qaydası. 

Tərifdən alınır ki, əgər F düsturu üçün “mükəmməllik xassələri” adlanan aşağıdakı 

xassələr doğru olarsa, onda F düsturu MDNF olur:  

a) onun iki eyni toplananı (dizyunktiv həddi) yoxdur; 

b) heç bir toplanan iki eyni vuruğa malik deyildir, yəni mülahizə dəyişəni hər 

dizyunktiv həddə bir dəfə iştirak edir. 

c) Heç bir toplananda hər hansı dəyişənin özü və onun inkarı  eyni zamanda iştirak 

etmir. 

d) hər toplananda vuruq olaraq ya ix  dəyişəni, ya da onun inkarı ix , ni ,1  iştirak 

edir.  

DNF-nin MDNF olması üçün zəruri və kafi şərt a)-d) şərtlərinin ödənilməsidir. Bu 

şərtlər eyniliklə sıfır olmayan istənilən düsturu, eynigüclü çevirmələr vasitəsi ilə onun 

üçün yeganə olan MDNF-yə gətirmək qaydasını ifadə etməyə imkan verir. Bu qaydanı 

ifadə edək.   

Tutaq ki, ixtiyari  F ),...,( 1 nxx  düsturu verilmişdir. Aşağıdakı beş əməliyyat vasitəsi 

ilə bu düstur MDNF şəklinə gətirilir.  

1) Eynigüclü çevirmələr vasitəsi ilə onu hansısa DNF formasına gətiririk. 

2) Əgər hər hansı bir toplanan məsələn B toplananı ix  dəyişənini özündə 

saxlamırsa, onda o toplananı BxBx ii   cəmi ilə əvəz edirik. Bu əvəzetmə eynigüclü 

çevirmədir, belə ki,  

         BxBx ii  BBBxx ii

3.18.15.3

1)(  .  

Bu əməliyyatı yerinə yetirməklə mükəmməllik xassələrindən d) bəndinin tələbini 

ödəmiş oluruq. 

3) Əgər alınmış ifadədə eyni toplananlar olarsa, onda onlardan birindən başqa 

digərlərini atmaqla (1.2) idempotentlik qanuna əsasən yenə də eynigüclü ifadə alırıq. 

Burada biz mükəmməllik xassəsinin a) bəndinin tələbini ödəmiş olduq.  

4) Əgər bundan sonra hansısa toplananda eyni vuruq bir neçə dəfə iştirak edərsə, 

onda (1.1) idempotentlik qanununa əsasən artıq olanlarını atırıq. Bununla biz 

mükəmməllik xassəsinin b) bəndinin tələbinin ödənməsini təmin etmiş oluruq. 

5) Nəhayət hər hansı ix  dəyişəni ilə ix  inkarını inkarını eyni zamanda özündə 

saxlayan toplananları atırıq, belə ki, (15) ziddiyyət qanununa əsasən onlar eyniliklə yalan 

ifadədir. 

 Bununla mukəmməllik xassəsinin c) bəndinin tələbini ödəmiş oluruq. Burada əgər 

bütün toplananlar bu cür olarsa, onda bütünlükdə DNF eyniliklə yalan olur və MDNF-yə 

malik olmur. Buna görə də hökm edə bilirik ki, əgər F eyniliklə yalan düstur olmasa, onda 



onun istənilən DNF-sındə mükəmməllik xassəsinin c) bəndinin şərtini ödəyən toplananı 

vardır. 

 Hansısa dəyişəni öz inkarı ilə bərabər özündə saxlayan bütün toplananları 

atmaqla mükəmməllik xassəsinin bütün tələblərini ödəyən DNF, yəni MDNF alırıq.    

Qeyd edək ki, verilmiş F düsturunun eyniliklə yalan olub-olmamasını əvvəlcədən 

biEynigüclü çevirmələr vasitəsi ilə onu hansısa DNF formasına gətiririk. 

Əgər hər hansı bir toplanan məsələn B toplananı ix
 dəyişənini özündə saxlamırsa, 

onda o toplananı 
BxBx ii 

 cəmi ilə əvəz edirik. Bu əvəzetmə eynigüclü çevirmədir, belə 

ki,            BxBx ii  BBBxx ii

3.18.15.3

1)(  .  

Bu əməliyyatı yerinə yetirməklə mükəmməllik xassələrindən d) bəndinin tələbini 

ödəmiş oluruq. 

Əgər alınmış ifadədə eyni toplananlar olarsa, onda onlardan birindən başqa 

digərlərini atmaqla (1.2) idempotentlik qanuna əsasən yenə də eynigüclü ifadə alırıq. 

Burada biz mükəmməllik xassəsinin a) bəndinin tələbini ödəmiş olduq.  

Əgər bundan sonra hansısa toplananda eyni vuruq bir neçə dəfə iştirak edərsə, onda 

(1.1) idempotentlik qanununa əsasən artıq olanlarını atırıq. Bununla biz mükəmməllik 

xassəsinin b) bəndinin tələbinin ödənməsini təmin etmiş oluruq. 

Nəhayət hər hansı ix
 dəyişəni ilə ix

 inkarını inkarını eyni zamanda özündə saxlayan 

toplananları atırıq, belə ki, (15) ziddiyyət qanununa əsasən onlar eyniliklə yalan ifadədir. 

 Bununla mukəmməllik xassəsinin c) bəndinin tələbini ödəmiş oluruq. Burada əgər 

bütün toplananlar bu cür olarsa, onda bütünlükdə DNF eyniliklə yalan olur və MDNF-yə 

malik olmur. Buna görə də hökm edə bilirik ki, əgər F eyniliklə yalan düstur olmasa, onda 

onun istənilən DNF-sındə mükəmməllik xassəsinin c) bəndinin şərtini ödəyən 

toplanalməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, yuxarıda qeyd olunan əməlləri yerinə yetirməklə 

bütün toplananlar atılarsa, onda F eyniliklə yalan düstur olur və onun üçün MDNF 

alınmır.   

b) MKNF-ya gətirmə qaydası.  

Tərifdən alınır ki, MKNF aşağıdakı mükəmməllik xassələrinə malikdir(başqa sözlə 

F(x1,..., xn) düsturunun MKNF-si onun aşağıdakı şərtləri ödəyən KNF-sidir): 

a) onun iki eyni vuruğu yoxdur; 

b) heç bir vuruq iki eyni toplananı özündə saxlamır; 

c) heç bir vuruq ix  dəyişəni ilə bərabər ix  inkarını özündə saxlamır; 

d) hər bir vuruq toplanan olaraq ya ix
 dəyişəni, ya da onun ix ,  ni ,1  inkarı 

olmaqla butun dəyişənlərin hamısını özündə saxlayır. 

İsbat etmək olar ki, eyniliklə doğru olmayan düstur vuruqlarda toplanan və 

vuruqların ardıcıllığı dəqiqliyi ilə  yeganə MKNF-yə malikdir. 



İxtiyari düsturun MKNF-yə gətirilməsi qaydası MDNF üçün göstərilən qaydaya 

analoji olub ikili terminlərlə ifadə olunur. 

Tutaq ki, ixtiyari F ),...,( 1 nxx  formulası verilmişdir. Bu formulu MKNF-yə gətirən 

bir neçə əməliyyatlar ardıcıllığını qeyd edək: 

1) Eynigüclü çevirmələr vasitəsi ilə formulu KNF-yə gətiririk. 

2) Əgər KNF-ninalinması zamanı hər hansı dizyunkt B vuruğunda hansısa ix
 

dəyişənini iştirak etməzsə (yəni mükəmməllik üçün d) şərti ödənilməzsə), onda  

)( ii xxBB   eynigüclülyündən istifadə etməklə B elementar dizyunksiyasını artıq hər 

biri ix  dəyişənini (yaxud onun inkarını) özündə saxlayan iki elementar dizyunsiya ilə əvəz 

edirik: )()( ii xBxBB  . Bununla da mukəmməlliyin d) şərtini təmin etmiş oluruq.  

3) Əgər KNF-da iki eyni elementar B dizyunkyası iştirak edərsə, onda BBB   

bərabərliyinə əsasən artıq olan B-ni atırıq. Bununla da mükəmməllik üçün qoyulan a) 

bəndindəki şərti ödəmiş oluruq.  

Doğruluq cədvəlinə görə məntiq cəbrinin istənilən MNF-nın tərtib olunması 

Tutaq ki, məntiq cəbrinin üçdəyişənli hər hansı  f  funksiyası aşağıdakı doğruluq 

cədvəli vasitəsi ilə verilmidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirək. 

1) Mülahizə dəyişənlərinin qiymətləri yığımının (0; 1; 1),  (1; 0; 1), (1; 1; 0), (1; 1; 

1) olduğu hallarda 1),,( zyxf  olur.  

2) Bunların hər birinə uyğun zyx ,,  dəyişənlərinin konyunksiyasını qururuq, belə 

ki, nizamlı üçlükdə 0 ədədinə uyğun dəyişənin inkarını, 1 ədədinə isə uyğun dəyişənin 

özünü yazmaqla konyuksiya qururuq: 

(0; 1; 1) yığımına – zyx   konyunksiyasını, 

(1; 0; 1) yığımına – zyx   konyunksiyasını, 

 (1; 1; 0) yığımına – zyx   konyunksiyasını, 

x y  z  ),,( zyxf  
0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 



 (1; 1; 1) yığımına – zyx   konyunksiyasını. 

3) Bu konyunksiyaların dizyunksiyaları yalnız və yalnız o zaman vahidə bərabər 

olur ki, verilmiş funksiya 1 qiyməti alsın.  

Deməli bu dizyunksiya ),,( zyxf  funksiyasının mümkün olan ifadələrindən biri 

olur, yəni xyzzxyzyxyzxzyxf ),,( . 

Aydındir ki, bu ifadə verilən funksiyanın MDNF-sıdır. 

Məntiq cəbrinin bütün düsturları “eyniliklə yalan”, “eyniliklə doğru” və “yerinə 

yetirilə bilən” kimi üç qrupa bölünür. Eynilklə doğru və eyniliklə yalan düsturların 

tərifləri yuxarıda verilmişdir.  

Eyniliklə doğru olmayan F düsturu, ona daxil olan dəyişənlərin heç olmasa bir 

yığımında “doğru”, yəni 1 qiyməti alarsa, onda o,  yerinə yetirilə bilən düstur adlanır.   

Bununla əlaqədar olaraq verilmiş ixtiyari F düsturunun hansı sinfə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək problemi qarşıya çıxır. Bu məsələ həll oluna bilmə problemi adlanır. 

Aşkardır ki, məntiq cəbrinin həll oluna bilmə probleminin özü həll oluna biləndir. 

Doğrudan da, məntiq cəbrinin hər bir düsturu üçün doğruluq cədvəli tərtib etmək olar və 

bu cədvəl qoyulan suala cavab verə bilər. Lakin ix , ni ,1  dəyşənlərinin sayının kifayət 

qədər böyük olduğu hallarda (bu say 2n -dir)  praktiki olaraq doğruluq cədvəlini qurmaq 

çox çətin olur. Dogruluq cədvəlindən istifadə etmədən F düsturunun hansı sinfə aid 

olmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən digər üsul mövcuddur. Bu üsul F düsturunun 

normal (DNF yaxud KNF) formaya gətirilməsinə və düsturun eyniliklə doğru olub-

olladığına araşdıran alqoritmə əsaslanır.  

Tutaq ki, bizə məntiq cəbrinin düsturu üçün eyniliklə doğruluq kriterisi məlumdur. 

Onun tətbiq mexanizmi belədir: A  düsturunun eyniliklə doğru olduğunu yoxlayırıq. Əgər 

o eyniliklə doğru olarsa, onda məsələ həll olunmuş olur. Əks halda eyniliklə doğruluq 

kriterisini A  üçün yoxlayırıq. Əgər A  eyniliklə doğru olarsa, onda A  eyniliklə yalan 

olur və məsələ həll olunmuş olur. Əgər A  eyniliklə doğru olmasa, onda yalnız bir hal 

qalır: A  yerinə yetirilə biləndir. 

Deməli baxılan problemin həlli üçün eyniliklə doğruluq kriterisini tapmaq 

kifayətdir. İndi məntiq cəbrinin eyniliklə doğruluq kriterisini quraq. Bu məqsədlə əvvəlcə 

elementar dizyunksiyaların eyniliklə doğruluq kriterisini söyləyək və isbat edək. 

Teorem 1. Elementar dizyunksiyanın eyniliklə doğru olması üçün zəruri və kafi şərt 

bu dizyunksiyada dəyişən və onun inkarının iştirak etməsidir.  

Zəruriliyin isbatı. Tutaq ki, elementar dizyunksiya eyniliklə doğrudur, lakin onun 

ifadəsində hansısa dəyişən və onun inkarı eyni zamanda iştirak etmir. Bu dizyunksiyaya 

daxil olub inkar işarəsi ilə daxil olmayan dəyişənlərə 0 (yəni yalan) qiyməti, inkar işarəsi 

ilə daxil olan dəyişənlərə isə 1 (yəni doğru) qiyməti verək. Onda bu elementar 

dizyunksiya 0 (yalan) məntiqi qiymət alar ki, bu da şərtə ziddir.  



Kafiliyin isbatı. Tutaq ki, elementar dizyunksiya hansısa dəyişəni və onun inkarını 

özündə saxlayır. 1 ii xx  olduğundan butun elementar dizyunksiya eyniliklə doğru 

olacaqdır. Elementar dizyunksiyaların eyniliklə doğruluq kriterisi məntiq cəbrinin 

istənilən düsturunun eynilklə doğru olması kriterisini söyləməyə və isbat etməyə imkan 

verir.  

Teorem 2. Məntiq cəbrinin istənilən A  düsturunun eyniliklə doğru olması üçün 

zəruri və kafi şərt A  düsturunun KNF-sına daxil olan istənilən elementar dizyuksiyanın 

dəyişən və onun inkarını özündə saxlamasıdır.   

Zəruriliyin isbatı. Tutaq ki, A  eyniliklə doğru formuldur. Onda A -nın KNF-sı da 

eyniliklə doğru olur.  A -nın KNF-sı A
nAAA  ...21  şəklindədir, harada ki, 

iA  (

ni ,1 )-elementar dizyunksiyalardır. KNF A 1 olduğundan,  iA 1, ni ,1  olur. Onda 

teorem 1-ə əsasən hər bir elementar iA  dizyunksiyası dəyişən və onun inkarını özündə 

saxlayır. 

 Kafiliyin isbatı. Tutaq KNF A -ya daxil olan elementar iA , ni ,1  

dizyunksiyalarının hanısı dəyişənləri və onların inkarını özündə saxlayır. Onda terem 1-

ə əsasən iA 1, ni ,1 .Odur ki,  KNF A 1 olar. 

Misal. yxxyyA   məntiqi düsturunun eyniliklə doğru olub olmadığını 

araşdıraq. 

)()()()(

)()()(

yxyxxyyxxy

yxxyyyA




  

olduğundan,  A -nın KNF-sına daxil olan hər bir xxy   və yxy  , elementar 

dizyunksiyası dəyişən və onun inkarını özündə saxlayır. Deməli A 1 eynigüclülüyü 

doğrudur. . 

Anaioji qayda ilə məntiq cəbrinin elementar konyuksiyası və istənilən düsturu üçün 

eyniliklə yalan olması kriterisini söyləmək olar. 

Teorem 3. Elementar konyunksiyanın eyniliklə yalan olması üçün zəruri və kafi şərt 

onun ifadəsində dəyişən və onun inkarının iştirak etməsidir.  

Teorem 4. Məntiq cəbrinin A  düsturunun eyniliklə yalan olması üçün zəruri və kafi 

şərt A -nın DNF-sına daxil olan istənilən konyunksiyanın hər hansı dəyişənin özü və 

inkarını saxlamasıdır.  

 

 

 

 



7. Predikatlar məntiqi. Predikatlar üzərində məntiq əməlləri. Predikatlar 

məntiqinin düsturu 

Bir və ya bir neçə məchul daxil olan və məchulların konkret qiymətlərində mülahizəyə 

çevirən cümlələrə “predikat” deyilir. Predikat [preadicatum] latın sözü olub, 1) xəbər, 2) 

obyekt haqqında söylənən fikirdə məntiqi xəbər mənasını verir. Predikatlar məntiqi, 

məntiqin ənənəvi formasında olduğu kimi elementar mülahizələri  subyekt (cümlələrdəki 

mübtəda, bəzən isə tamamlıq rolu oynaya bilir) və predikat (cümlələrdəki xəbər, bəzən 

də təyin rolunu oynaya bilər) kimi hissələrə ayırır. Mülahizədə onun haqqında nə isə 

təsdiqlənirsə, o subyektdir; predikat isə odur ki, o fakt subyekt haqqında təsdiqlənir.  

Məsələn, “7-sadə ədəddir” mülahizəsində “7” –subyekt, “sadə ədəddir”-isə 

predikatdır. Bu mülahizədə “7” ədədinin “sadə ədəd olması” təsdiq olunur.  

Predikatlar biryerli, ikiyerli, üçyerli və s. olur. “x> 𝟕”, “5x< 𝟐𝟎”, “2x+1=12”, 

predikatları biryerli, “x+y=20”, “x+2=y”  predikatları ikiyerli predikatlardır.  Əgər 

predikata 3 dəyişən daxil olarsa, ona üçyerli predikat deyilir və s. Ümumiyyətlə, verilmiş 

hər hansı biryerli, ikiyerli, üçyerli və s. predikatlar uyğun olaraq  P(x), P(x;y), P(x;y;z) və 

s.  ilə işarə edilir. Məsələn: “x> 𝟕” predikatı P(x), x∈ 𝑵 ilə,  “x+2=y” predikatı P(x;y), 

(x;y) ∈ 𝑵  ilə işarə edilir. 

Verilmiş hər hansı predikat aşağıdakı oblastlarla (çoxluqlarla) əlaqədar olur: 

 Predikatın təyin oblastı 

 Predikatın doğruluq oblastı. 

Predikata daxil olan məchulun predikatı mülahizəyə çevirdiyi, bütün qiymətləri 

çoxluğuna verilmiş predikatın təyin oblastı deyilir. Məsələn: P(x)= “x> 𝟕”, x∈ 𝑵 

predikatının təyin oblastı natural ədədlər çoxluğudur. Doğurdanda x=1,2,3,...,n 

qiymətlərində P(x) predikatı mülahizəyə çevrilir. 

Daxil olan məchulun predikatı doğru mülahizəyə çevirdiyi bütün qiymətlər 

çoxluğuna verilmiş predikatın doğruluq oblastı deyilir. Predikatın doğruluq oblastı, onun 

təyin oblastının alt çoxluğudur. Hər hansı predikatın təyin oblastını A, doğruluq oblastını B 

ilə işarə etsək, onda B ⊂A münasibətini yaza bilərik. 

Mülahizələr hesabı mühakimələr çoxluğunun kiçik bir hissəsini formalaşdırmağa imkan 

verir. Məsələn, aşağıdakı mühakiməyə baxaq: 

 Bütün insanlar öləcək; 

 Sokrat insandır;                           (1) 

 Deməli, Sokrat oləcək. 

 Bu mühakimə doğrudur, lakin mülahizələr məntiqi çərçivəsindən kənara 

çıxır. Onda 3 mülahizə var: 

 p: Bütün insanlar öləcək, 

 q: Sokrat insandır,                     (2)                          

 r: Sokrat öləcək.  

 Məntiqi bağlayıcılardan istifadə edərək, aşağıdakı düsturu yazmaq olar:  



                                                        rqp   

              Bu düstur ümumi əhəmiyyətli deyil. Beləliklə, mülahizələr məntiqi (2) 

mühakiməsini konkret şəkildə ifadə etməyə imkan vermir. Bu müvəffəqiyyətsizliyin 

səbəbi aşkardır. Mülahizələr məntiqi mülahizələri və mülahizələri əlaqələndirən 

bağlayıcıları modelləşdirir. Bu mənada mülahizə bölünməz obyektdir. 

              Eyni zamanda aydındır ki, təbii dildə mülahizə daxili struktura malikdir. Başqa 

sözlə desək, mülahizənin qiyməti ən azı birinci yaxınlaşmada onun komponentlərinin 

qiymətlərinin funksiyasıdır.  

Predikatlar hesabının əsas elementlərinə dəyişənlər, fərdi (individ) sabitlər, predikat 

sabitləri, məntiqi bağlayıcılar   ,,,, ,  -ümumilik (hamısı üçün) və  -mövcudluq 

(bəziləri üçün) kvantorları daxildir. Mülahizələr dili predikatlar dilinə daxildir. Bu sıfır 

yerli (arqumentsiz) predikat sabitdir. İndivid sabitlərini funksional sabit kimi daha ümumi 

anlayışla əvəz edək. İndivid sabiti, sadəcə olaraq, sıfır yerli funksional sabitdir. Müəyyən 

sadə aralığa (yerə, arqumentə) malik funksional sabit predikat sabitdir.   

             Aşağıdakı leksikonu qəbul edək: 

x, y, z – dəyişənlər, 

a, b, c – individ sabitlər,  

f, g, h – funksional sabitlər, 

p, q, r – mülahizələr,  

P, Q, R – predikat sabitləri. 

Mülahizələr hesabında hər bir atomar (elementar) simvol (P, Q və s.) hər hansı 

mürəkkəblikli mülahizəni bildirir. Bu zaman ayrıca mühakimənin komponentlərinə çıxış 

almaq mümkün olmur. Predikatlar hesabı isə bu çıxışı mümkünlü edir.  

Predikatlar hesabı deklarativdir, yəni hər bir ifadəyə baxış zamanı qəbul edilmiş ardıcıllıq 

və ya sinxronlaşdırma mövcud deyil. 

Bir tərtibli predikatlar hesabı predmet sahəsinin obyektlərinə uyğun dəyişənləri kvantor 

işarələri ilə əlaqələndirməyə imkan yaradır. Məsələn:  (x). 

Lakin aşağıdakı yazılmış bir tərtibli predikatlar hesabında düzgün qurulmuş ifadə deyil: 

 (x)  X(Y, Z) 

Bu və ya digər tip ifadələr ancaq yüksək tərtibli predikatlar hesabında mənaya malikdirlər.  

 Daxil etdiyimiz lüğət-term, forma və kvantlaşmaları, həmçinin, atom və düsturları təyin 

etməyə imkan verir. Indi uyğun qurma qaydalarını şərh edək: 

 İstənilən dəyişənə və istənilən funksional formaya “term” deyilir. 

 Müvafiq sayda termlərlə birləşən funksional sabitə funksional düstur (forma) deyilir. 

 Əgər f-n-yerli funksional sabitdirsə və 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛  termlərdisə, onda uyğun 

funksional forma adətən f(𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛 ) ilə işarə olunur. Əgər n=0 isə, onda f() əvəzinə f 

yazılır.  



 Müvafiq sayda termlərlə birləşən predikat sabitə “predikat forma” deyilir. Əgər P-

m-yerli predikat sabiti və 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛  termlər isə, onda uyğun predikat forma, adətən, 

P(𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛  ) ilə işarə edilir. M=o olduqda, P() əvəzinə P yazılır.  

 Predikat formaya və ya hər hansı bərabərliyə, yəni S=t şəkilli ifadəyə (burada S, t-

termlərdir) atom deyilir. 

 Düstur anlayışı aşağıdakı qaydalarla təyin olunur: 

 atom düsturdur; 

 əgər A və B düsturdursa, onda        BABABABAA  ,,,,  -də düsturdurlar; 

 əgər A düstur, x-dəyişəndirsə, onda xA və xA da düsturdurlar. 

Göründüyü kimi, mülahizələr hesabı predikatlar hesabından, əsasən, term və kvantorlarla 

zənginliyə görə fərqlənir.  

Predikatlar hesabı düsturları da mülahizələr hesabı düsturları kimi doğruluq qiymətləri 

ala bilər. buna baxmayaraq, predikatlar hesabı düsturları ancaq altdüsturlardan deyil, eyni 

zamanda termlərdən də təşkil olunur. Deməli, termləri də şərh etmək zəruridir.  

Term intuitiv olaraq, obyekt mənasını verir. 

İ – interpretasiyası (şərhi) aşağıdakı xassələrə malik (R, 𝐼𝑐 , 𝐼𝑣) – üçlüyüdür. 

 R-boş olmayan interpretasiya oblastıdır. 

 𝐼𝑐 - hər bir n ölçülü funksional f sabitinə R-dən olan n-dən hər hansı 𝐼𝑐(f) funksiyasını 

və hər bir m ölçülü predikat P sabitinə  “doğru”-D, “yalan”-Y  çoxluğunda 
mR -dən 

hər hansı )(PIc  funksiyasını qarşı qoyur. 

 𝐼𝑣- hər bir dəyişənə R-dən hər hansı elementi qarşı qoyan funksiyadır. 

 Ümumilik və mövcudluq kvantorları ilə məntiqi bağlayıcılar arasında 

aşağıdakı düsturlar mövcuddur: 

a)  - ümumilik kvantoru üçün: 

   
   

   
   .

;

;

;

xBxABAx

xBxABAx

BAxxBxA

BAxxBxA









 

b) -mövcudluq kvantoru üçün: 

   
   
   .

;

;

xBxABAx

xBxABAx

xBxABAx







 

c)  - ümumilik və  -mövcudluq kvantorları üçün: 

xAAx   

Predikatlar hesabında da ikilik prinsipi vardır. Belə ki, hər hansı (“implikasiya” 

bağlayıcısı) daxil olmayan məntiqi ekvivalentlik də D(“doğru”) və Y(“yalan”) doğruluq 

qiymətləri,  (“konyunksiya”) məntiqi bağlayıcısı,  (“dizyunksiya” məntiqi bağlayıcısı),  



 (ümumilik kvantoru) və  (mövcudluq kvantoru) simvollarının yerlərini dəyişsək, yenə 

də məntiqi ekvivalentlik alarıq. 

Müxtəlif kvantorlar arasında da aşağıdakı mühüm münasibətlər vardır: 

/

;

;

xAyyAx

xAyyAx

xAyyAx







 

Mülahizələr kimi predikatlar da iki qiymət ala bilir: (1) “doğru” və (0) “yalan”. 

Ona görə də mülahizələr məntiqinə aid olan bütün əməliyyatlar onlara da tətbiq oluna 

biləndir. Mülahizələr məntiqində qeyd etdiyimiz elementar mülahizələrdən mürəkkəb, 

qarışıq mülahizələrin yaradılmasına analoji olaraq, elementar predikatlardan mürəkkəb 

predikatlar yaratmaq mümkündür.  

İnkar əməli: 

Tutaq ki, hər hansı M çoxluğunda iki P(x) və Q(x) predikatları verilmişdir. P(x) 

predikatının inkarı elə 𝑃(x) və ya𝑃(𝑥) predikatına deyilir ki, o, P(x) predikatının (0)yalan 

qiymət aldığı  qiymətlərində (1)“doğru” qiymət almış olsun, (0)“yalan” qiyməti isə elə  qiy-

mətlərində alsın ki, bu qiymətlərdə P(x) predikatı (1)“doğru” qiymət almış olsun. 

Konyunksiya əməli: 

İki P(x) və Q(x) predikatlarının  konyunksiyası yeni (mürəkkəb) elə  predikatına deyilir 

ki, o, (1)“doğru” qiyməti yalnız və yalnız elə  qiymətlərində alsın ki, bu qiymətlərdə P(x) 

və Q(x) predikatlarının hər ikisi (1)“doğru” qiymət almış olsun, qalan bütün hallarda isə 

(0)“yalan” qiymət almış olsun. 

Dizyunksiya əməli: 

İki P(x) və Q(x) predikatlarının  dizyunksiyası yeni (mürəkkəb) elə  predikatına deyilir 

ki, o, (0)“yalan” qiyməti yalnız və yalnız elə  qiymətlərində alsın ki, o qiymətlərdə P(x) və 

Q(x) predikatlarının hər ikisi (0)“yalan” qiymət almış olsun, qalan bütün hallarda isə 

(1)“doğru” qiymət almış olsun. 

İmplikasiya əməli: 

İki P(x) və Q(x) predikatlarının  implikasiyası yeni (mürəkkəb) elə  predikatına deyilir 

ki, o, (0)“yalan” qiyməti yalnız və yalnız elə  qiymətlərində alsın ki, o qiymətlərdə P(x) 

predikatı “doğru” və Q(x) predikatı “yalan” qiymət almış olsun, qalan bütün hallarda isə 

“doğru” qiymət almış olsun. 

Ekvivalensiya əməli: 

İki P(x) və Q(x) predikatlarının  ekvivalensiyası yeni (mürəkkəb) elə  predikatına 

deyilir ki, o, “doğru” qiyməti yalnız və yalnız elə  qiymətlərində alsın ki, o qiymətlərdə P(x) 

və Q(x) predikatlarının hər ikisi eyni zamanda ya “doğru” ya da “yalan” qiymət almış olsun, 

qalan bütün hallarda isə “yalan” qiymət almış olsun. 

 Tərif. Əgər predikatlar məntiqinin A düsturu istənilən oblastda (istənilən 

modeldə) eyniliklə doğru olarsa, onda deyirlər ki, A düsturu ümuməhəmiyyətli düsturdur. 

Məsələn, əgər predikatlar məntiqinin iki eynigüclü düsturunu ekvivalentlik işarəsi   ilə 



birləşdirsək, onda alınan yeni düstur, ona daxil olan dəyişənlərin istənilən oblastdan gö-

türülmüş ixtiyari qiymətlərində doğru qiymət alacaqdır. Deməli belə düsturlar 

ümuməhəmiyyətli düsturlardırlar. Təriflərdən asanlıqla aşağıdakı nəticələri söyləmək 

olar: 

- Əgər A düsturu ümuməhəmiyyətlidirsə, o hər bir oblastda (modeldə) yerinə yetirilə 

biləndir. 

- Əgər A düsturu M oblastında eyniliklə doğru olarsa, onda o, M oblastında yerinə 

yetirilə biləndir. 

- Əgər A düsturu M oblastında eyniliklə yalan olarsa, onda o, M oblastında yerinə 

yetirilə bilməyəndir. 

- Əgər A düsturu yerinə yetirilə bilməyəndirsə, onda o, istənilən oblastda (modeldə) 

eyniliklə yalan düsturdur.   

- Predikatlar məntiqinin A düsturunun ümuməhəmiyyətli olması üçün zəruri və kafi şərt 

onun inkarının yerinə yetirilə bilməyən olmasıdır. 

- Predikatlar məntiqinin A düsturunun yerinə yetirilə bilən olması üçün zəruri və kafi 

şərt A  düsturunun ümuməhəmiyyətli olmamasıdır. 

 Tərif. Əgər predikatlar məntiqinin A düsturuna daxil olan dəyişənlərin  M 

oblastından olmaqla elə qiymətləri  varsa ki, həmin qiymətlərdə bu düstur doğru qiymət 

alsın, onda deyirlər ki, A düsturu M oblastında yerinə yetirilə biləndir. 

 Tərif. Əgər A düsturunun yerinə yetirilə bilən olduğu hər hansı bir çoxluq olarsa, 

onda predikatlar məntiqinin A düsturu yerinə yetirilə bilən adlanır. 

 Tərif. Əgər predikatlar məntiqinin A düsturuna daxil olan dəyişənlərin M 

oblastindan olan bütün qiymətlərində doğru qiymət alarsa, onda deyirlər ki, A düsturu M 

oblastında eyniliklə doğru (eyniliklə yerinə yetirilə bilən) düsturdur.  

 Tərif. Əgər predikatlar məntiqinin A düsturu istənilən oblastda eyniliklə doğru 

olarsa, onda deyirlər ki, A düsturu ümuməhəmiyyətli düsturdur. Məsələn, əgər predikatlar 

məntiqinin iki eynigüclü düsturunu ekvivalentlik işarəsi   ilə birləşdirsək, onda alınan 

yeni düstur, ona daxil olan dəyişənlərin istənilən oblastdan götürülmüş ixtiyari 

qiymətlərində doğru qiymət alacaqdır. Deməli belə düsturlar ümuməhəmiyyətli 

düsturlardırlar. Umuməhəmiyyətli düstur anlayışı, mülahizələr məntiqinin düsturlarının 

eyniliklə doğru olması anlayışının ümumiləşməsidir. F düsturunun ümuməhəmiyyətli 

olmasını simvolik olaraq ├F kimi işarə edirlər. Bütün ümuməhəmiyyətli düsturlar yeni ├ 

(ümuməhəmiyyətli) düsturların yaradılması üçün mənbə rolunu oynaya bilər. Məsələn, 

xx   ifadəsində x dəyişəninin yerinə Р(х1,…,хn) predikatını yazmaqla 

ümuməhəmiyyətli Р(х1,…,хn) P (х1,…,хn) düsturunu alırıq. n=1 olduqda 

ümuməhəmiyyətli )()( xPxP  düsturunu və deməli predikatlar məntiqinin 

ümuməhəmiyyətli )]()([ xPxPx   düsturunu alarıq. Mülahizələr məntiqinin 

xyyx   düsturunda x–in yerinə P(x,y) predikatını, y–in yerinə Q(x,y) predikatını 

yazmaqla ümuməhəmiyyətli ),(),(),(),( yxPyxQyxQyxP   düsturunu alarıq.  



 Mülahizələr məntiqində olduğu kimi predikatlar məntiqində də düsturların 

normal şəkilləri mövcuddur, yəni istənilən predikat düsturu ilə ekvivalent olan normal 

forma vardır. Bu zaman mulahizələr cəbri ilə predikatlar məntiqinin eynigüclü ol-

masından istifadə edərək predikatlar məntiqinin hər bir düsturunu normal şəklə gətirmək 

olar. Predikatlar məntiqinin normal formasını iki sinfə ayırırlar: gətirilmiş və  öncədən 

xəbərdarliqli formalar. Tərif. Əgər predikatlar məntiqinin düsturunda yalnız 

konyunksiya, dizyunksiya və kvantor əməlləri iştirak edərsə, inkar əməli isə elementar 

düsturlara aid edilərsə, onda deyirlər ki, bu düstur gətirilmiş normal formaya 

malikdir.Misal 1. )())()(( zRyyQxxP   düsturunun gətirilmiş normal formasını 

tapın.Həlli. 

).()()()()()(

)()()()())()((

zRyQyxxPzRyyQxxP

zRyyQxxPzRyyQxxP





 
 

 Öncədən xəbərdarlıqlı düsturlar (ÖXD). Predikatlar məntiqinin normal formaları 

içərisində bəziləri var ki, onlara ya kvantor əməlləri tamamilə daxil olmur, ya da kvantor 

əməlləri məntiq cəbrinin digər əməllərindən qabaqda iştirak edir, yəni 

mnxxxA mnxxx ),,...,,())...()(( 21
21

  şəklində olur, haradakı, 
ix

  işarəsi olaraq ix  

yaxud ix  kvantorlarından biri başa düşülür, A düsturuna isə kvantor daxil olmur. 

Predikatlar məntiqinin belə formalarina öncədən xəbərdarlıqlı düsturlar (ÖXD) deyilir. 

Verilmiş predikatlar düsturunun ÖXD-a gətirilməsi prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:  

1.  Məlum düsturlarından istifadə edərək   və     əməllərini  ,  əməlləri ilə əvəz 

edilir. 

2.  Predikatlar məntiqinə aid olan düsturlarından və həmçinin mulahizələr məntiqinə 

aid olan məlum düsturlarından istifadə edərək, predikat düsturu elə şəklə gətilir ki, 

inkar simvolu bilavasitə predikatlar simvoluna aid olsun və verilmiş düstur 

gətirilmiş düstur şəklinə çevrilsin. 

3. Lazım gəldikdə )()(),()( xxQxxPxxQxxP   şəklində altdüsturları özündə 

saxlayan düsturlar üçün münasibətlərini istifadə etməyə imkan verən yeni dəyişənlər 

daxil edilir.  

 Predikatlar məntiqinin düsturlarının məntiqi qiymətləri haqqinda, yalnız bu 

düsturlara daxil olan predikatların təyin olunduğu M çoxluğunun verildiyi halda 

danışmaq olar. Predikatlar məntiqinin düsturlarının məntiqi qiymətləri üç cür dəyişəndən 

asılıdır: 1) düsturda iştirak edən dəyişən mülahizələrdən, 2) M çoxluğunda qiymətlər alan 

sərbəst dəyişənlərdən, 3) predikat dəyişənlərinin qiymətlərindən. Bu üç formada olan 

dəyişənlərin hər birinin qeyd olunmuş qiymətlərində predikatlar məntiqinin formulu 

doğru, yaxud yalan məntiqi qiymət alan konkret mülahizə olur.  Məsələn,  

)),(),(( zyPyxPzy  ,      (1) düsturuna baxaq. Burada ikiyerli Р(x, y) predikatı MxM 

çoxluğunda təyin olinmuşdur, harada ki, M={0,1,2,…,n,…}. (1) düsturuna x-sərbəst 



dəyişəni, kvantorlarla əlaqəli olan y və z dəyişənləri və P(x,y) dəyişən predikatı daxildir. 

 P(x,y) predikatının konkret qiyməti olaraq P0(x,y): “x<y”, sərbəst dəyişən x-in 

qiyməti olaraq Mx  50
 qəbul edək. Onda y dəyişəninin x0=5-dən kiçik qymətlərində 

P0(x0,y) predikatı “yalan” mətiqi qiymət, ),(),( zyPyxP   implikasiyası isə ixtiyari 

Mz  üçün “doğru” məntiqi qiymət alır, yəni )),(),(( 00 zyPyxPzy   mülahizəsi 

“doğru” məntiqi qiymət alır.  

  Mühakimələrin (mənbədə) yerdəyişmə qanunu. ├(x→(y→z)) →(y→(x→z))   

(1). İsbatı: Göstərmək olar ki Н={x→(y→ z ), y, x} düsturlar toplusundan x→(y→ z), y, 

x, y→ z, z nəticəsi alınır, yəni z düsturu H toplusundan çıxarıla biləndir.  Onda 

ümumiləşmiş deduksiya teoreminə görə (1) düsturu isbat oluna biləndir. Onda NQ-na 

görə mühakimədə (mənbədə) yerdəyişmə qanunundan mühakimədə (mənbədə) 

yerdəyişmə qaydası  

 ├(x→(y→ z))    

 ├(y→(x→ z))          (2) isbat oluna bilən düsturu şəklində alınır.   Doğrudan da, əgər 

├x→(y→ z), (2) (yəni birləşmə) olarsa, onda (1) və (2) münasibətlərindən nəticə 

qaydasına əsasən ├y→(x→z) alınır.                               

 Muhakimələrin birləşməsi qanunu.  ├(x→(y→ z)) →( yx →z).     (1).

 İsbatı: Göstərmək olar ki, Н={x→(y→ z ), yx } düsturlar toplusundan 

x→(y→ z), yx  , yx → х, yx → y, x, y, y→ z, z nəticəsi alınır, yəni Н düsturlar 

toplusundan z düsturu şıxarıla (nəticələnə) biləndir. Onda ümumiləşmış deduksiya 

teoreminə əsasən (1) düsturu isbat oluna biləndir. Mühakimələrin birləşməsi qaydası, 

mühakimələrin birləşməsi qanunundan isbat oluna bilən            

  ├(x→(y→z))    

   yx →z   (2)düsturu kimi alınır. Doğrudan da, əgər ├x→(y→z), (2) (birləşmə), 

onda nənicə qaydasına əsasən (1) və (2)-dən ├ yx →z alınır.                               

 Muhakimələrin parçalanması qanunu. ├( yx →z) →(x→(y→z))   (1). Н={x, y, 

yx →z} düsturlar toplusundan x, y, yx →z,  yx  , z nəticələri alındığından, z 

düsturu H düsturlar toplumundan çıxarıla (nəticələnə) biləndir. Onda ümumiləşmiş 

deduksiya teoreminə əsasən (1) isbat oluna bilən düstur olur. Mühakimələrin 

parçalanması qaydası, mühakimələrin parçalanmasıı qanunundan isbatoluna bilən  

     ├ yx  → z     

     ├х→(y→z) (2) düsturu şəklində alınır. Doğrudan da, əgər (├( yx →z)), (2) (yəni 

birləsmə) olarsa, onda (2) və (2) düsturlarından nəticə qaydasina əsasən ├х→(y→z) 

alarıq. 

Çıxarış qaydası. 1. Əvəzetmə qaydası (ƏQ). Əgər A mülahizələr hesabında isbat 

oluna bilən (çıxarıla bilən) düstur, x-dəyişən, B-mülahizələr hesabının ixtiyari düsturu 

olarsa, onda A formulunda x-dəyişəninin iştirak etdiyi hər yerdə bu dəyişəni B ilə əvəz 

etdikdə alınan yeni düstur da isbat oluna bilən (çıxarıla bilən) düstur olacaqdır (xatırladaq 



ki, malahizələr cəbrinin interpretasiyası olan məntiq cəbrində də bu situasiya var idi). A 

düsturunda x dəyişəninin B düsturu ilə əvəz olunmasını əvəzləmə adlandırırlar və 

B

X

A)(  

yaxud 
B

X
A)(  kimi işarə edirlər. 2. Nəticə qaydası (NQ). Əgər mülahizələr hesabında A 

və А→В düsturları isbat oluna biləndirlərsə, onda B düsturu da isbat oluna biləndir. Bu 

qaydanı  sxematik olaraq  

├А;├А→В                             

 ├В 

şəklində yazirlar. Bu qaydanın qanuna uyğun olması aşkardır: əgər implikasiya və mənşə 

doğru olarsa, 

onda implikasiyanın nəticəsi yalnız doğru ola bilər. 

Tərif. Hər bir elementi aşağıdakı üç şərtdən birini ödəyən sonlu В1,В2,…,Вк 

düsturlar ardıcıllığını, sonlu düsturlar toplusu olan H-dan nəticə adlandırırlar: 1)  o, H 

toplusunun düsturlarından biridir, 2)  o, isbat oluna bilən düsturdur, 3)  o, В1,В2,…,Вк 

ardıcıllığında yerləşmə sırasına görə özündən əvvəl gələn ixtiyari iki düsturdan nəticə 

qaydası ilə alınır. Əvvəldə baxılan misalda göstərilmişdi ki, Н={А,В}düsturlar 

toplusundan alınan nəticələr aşağıdaki düsturlar ardıcıllığıdır:А, В, 

(А→А)→((А→В)→(А BA )), B→(А→В), А→А, (А→В)→(А BA )), 

А→В, А BA , BA . Əgər burada mürkkəb nəticə qaydasından istifadə etsək, 

onda nəticəni belə yaza bilərik:  А, В, (А→А)→((А→В)→(А BA )), В→(А→В), 

А→А, А→В, BA  Çıxarıla bilən düsturun tərifindən və düsturlar toplusundan 

nəticənin tərifindən istifadə edərək nəticənin aşkar xassələri alınır: 1) H toplusundan hər 

bir başlanğıc nəticə parçası H-dan nəticədir. 2) Əgər H-dan nəticələr ardıcıllığının ixtiyari 

iki elementi arasında (yaxud başlanğıc və ya sonda) H-ın hər hansı nəticəsini yazsaq, onda 

alınan yeni ardıcıllıq da H-dan nəticə olacaqdır. 3) H toplusundan olan hər bir nəticə 

elementı H-dan çıxarıla biləndir. H-dan hər bir nəticə  onun ən sonuncu düsturunun 

nəticəsidir. 4) Əgər WH  olarsa, onda H-dan olan hər bir nəticə eyni zamanda W-dən 

olan nəticədir. 5) B düsturunun H toplusundan çıxarıla bilən olması üçün zəruri və kafi 

şərt bu düsturun H-dan nəticə olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Kvantor əməliyyatları 

 

Riyaziyyatda hər hansı təklif ona daxil olan məchulun bütün qiymətlərində, bir 

neçə qiymətində və ya yeganə qiymətində ödənilə bilər. Məsələn: 

Tutaq ki, aşağıdakı (bir yerli predikatlar) riyazi təkliflər verilmişdir: 

1. 𝑃1(𝑥):≪ (𝑥 + 1)
2 = 𝑥2+2x+1 bərabərliyi x-in bütün qiymətlərində 

ödənilir. 

2. 𝑃2(𝑥): - x-in elə qiyməti var ki, 3𝑥2 + 5x – 8 = 0 tənliyi ödənilir.  

3. 𝑃3(𝑥): 








0

0

x

x
 sistemi x-in yeganə qiymətində ödənilir.  

Riyazi məntiqdə belə predikatları simvolikanın köməyi ilə yazmaq üçün 

ümumilik, varlıq və yeganəlik kvantorlarından istifadə edirlər. bu kvantorların işarəsini 

və mənasını aşağıdakı cədvəl vasitəsi ilə göstərmək olar: 

Bu kvantorlardan istifadə etməklə yuxarıda göstərdiyimiz riyazi təklifləri qısa 

(simvolik) şəkildə yazmaq olar: 

1. (∀ 𝑥 ∈ 𝑅 ) 𝑃1(𝑥) bu yazılış belə oxunur: “ 𝑥 ∈ 𝑅 olan bütün qiymətlərində P(x)  

          predikatı ödənilir”. Burada ∀ ümumilik kvantoru “bütün” sözünü əvəz edir. 

2. (∃ 𝑥 ∈ 𝑅 ) 𝑃2(𝑥) bu simvolik yazılış belə oxunur: “𝑥 ∈ 𝑅 olan elə qiyməti vardır  

        ki, həmin qiymətlərdə P(x) predikatı ödənilir”. Burada ∃ varlıq kvantoru “vardır”  

       sözünü əvəz edir.  

3. (∃! 𝑥 ∈ 𝑅 ) 𝑃3(𝑥) bu simvolik yazılış belə oxunur: “𝑥 ∈ 𝑅 olan yeganə qiyməti  

        vardır ki, həmin qiymətlərdə P(x) predikatı ödənilir”. Burada ∃! yeganəlik  

        kvantoru “yeganə” sözünü əvəz edir.  

Ümumilik və varlıq kvantorları ikiyerli, üçyerli və s. predikatlarda da tətbiq 

olunur.  

  Məlumdur ki, hər hansı bir fikri ifadə edən cümlədəki mənanı inkar edən yeni 

bir cumlə qurmaq istədikdə, biz ümumiyyətlə, cümlədəki xəbərdə uyğun inkar şəkilçisini 

artırırıq. Məsələn, “x çayı Qara dənizə tökülür” cümləsinin inkarı “x çayı Qara dənizə 

tökülmür” cümləsidir. Kvantorlu bu mülahizələr doğrudan da biri digərinin inkarıdır. 

Kvantorlu cümlələrin inkarının qurulmasında bu metod həmişə yarayırmı? Aşağıdakı nü-

munəyə baxaq: “Bütün quşlar uçurlar” və “bütün quşlar üçmurlar” cümlələri biri digərnin 

inkarı deyildir, belə ki, onların hər ikisi yalan fikri ifadə edir. “Bəzi quşlar uçurlar” və 

“Bəzi quşlar uçmurlar” cümlələri də biri digərnin inkarı deyildir, belə ki, onların da hər 

ikisi doğru fikri ifadə edir. Deməli “Bütün x-lər üçün P olur” yaxud “Bəzi x-lər üçün P 

Kvantorlar Simvolik işarəsi Mənası 

Ümumilik kvantoru ∀ Bütün, ixtiyari, hər bir, 

istənilən 

Varlıq kvantoru ∃ Vardır, hər hansı, heç olmazsa 

Yeganəlik kvantoru ∃! Yeganə, yalnız və yalnız 



olur” kimi cümlələrin inkarını qurmaq üçün orada xəbərin inkar şəklini yazmaq həmişə 

doğru nəticə vermir.  Bu tipli cümlələrin inkarını qurmaq üçün  universal üsul  bu 

cümlələrin əvvəlinə “doğru deyildir ki,” söz birləşməsini artırmaqdır. Deməli “Bütün 

quşlar uçurlar” cümləsinin inkarı “Doğru deyildir ki, bütün quşlar uçurlar” cümləsidir. 

“Bəzi quşlar uçurlar”  cümləsinin inkarı “Doğru deyildir ki, bəzi quşlar uçurlar” 

cümləsidir. 

 Kvantorlu x(P(x))  cümləsinin inkarını x(P(x)) , və x(P(x))  cümləsinin inkarını 

isə x(P(x))  kimi işarə edək. Aşkardır ki, x(P(x)) cümləsi )P(x)x(  cümləsi ilə eyni məna 

daşıyır və deməli eyni doğruluq qiyməti alırlar. Başqa sözlə desək, ))(( xPx  cümləsi 

)P(x)x(  ilə ekvivalentdir; Eyni ilə də x(P(x))  və (x))Px(  cümlələri ekvivalentdirlər.  

 Ümumilik və mövcudluq kvantorlarını bir-birinə nəzərən ikili  adlandırırlar. 

İndi isə bir necə kvantorla başlayan məsələn, z))y,z(P(x,yx   şəklində olan 

mülahizəsinin inkarının necə qurulmasını aydınmaşdıraq. 

 Yuxarıda söylənən qaydaları ardıcıl tətbiq etməklə aşağıdakı mühakıməni alarıq: 

 1) z))y,z(P(x,yx   mülahizəsi z))y,z(P(x,yx(   mülahizəsi ilə eynigüclüdür,  

2) z))y,z(P(x,yx(   mülahizəsi   z)))y,z(P(x,y(x   mülahizəsi ilə eynigüclüdür,  

3)  z)))y,z(P(x,y(x   mülahizəsi  z))y,(x,Pz(yx   mülahizəsi ilə eynigüclüdür. 

Deməli z))y,z(P(x,yx   şəklində olan mülahizələrin inkarı z))y,(x,Pz(yx   

mülahizəsidir. 

Doğruluğu digər məlum təkliflər və aksiomlar əsasında isbat olunan təkliflərə 

(mülahizələrə) “teorem” deyilir. Predikatların implikasiyasının tərkibinə şərt və nəticə 

daxil olduğu kimi teoremin də, quruluşuna (məzmununa) şərt və nəticə daxildir. Riyazi 

məntiqdə mülahizə, predikat anlayışları və onlar üzərində aparılan məntiqi əməllər teoremin 

quruluşunu öyrənməyə imkan verir. Hər bir teoremin 3 hissədən ibarət olduğu aşkar edilir: 

 Aydınlaşdırıcı hissə: ∀x∈ 𝑵 

 Teoremin şərti: P(x) 

 Teoremin nəticəsi: Q(x) 

∀x∈ 𝑵 -aydınlaşdırıcı hissə teoremin hansı çoxluqda isbat edildiyini və doğru 

olduğunu göstərir. 

P(x) – predikatdır və teoremin (implikasiyasının) şərtinin nədən ibarət olduğunu 

göstərir. 

Q(x) - predikatdır və teoremin (implikasiyasının) nəticəsini göstərir. 

Verilmiş eyni bir teoremi müxtəlif şəkillərdə ifadə etmək olar. Bununla əlaqədar olaraq, 

verilmiş hər hansı teoremin aşağıdakı müxtəlif növləri alınır: 

düz teorem; tərs teorem; əks teorem; əks-tərs teorem. 

Verilmiş teoremin (düz teoremin) şərtini nəticəyə və nəticəni şərtə çevirsək, aldığımız 

teoremə verilmiş teoremə nəzərən tərs teorem və buna görə də verilmiş teoremə düz 



teorem deyilir. Məsələn: “Bərabər ikiüzlü bucaqların xətti bucaqları bərabərdir” teoreminin 

tərsi belə olar: “Xətti bucaqları bərabər olan ikiüzlü bucaqlar bərabərdir”.  

Bir teoremin həm şərti, həm də nəticəsi inkar edildikdə alınan teoremə verilmiş 

teoremə nəzərən əks teorem deyilir. Məsələn:  “Bərabər olmayan ikiüzlü bucaqların xətti 

bucaqları da bərabər deyil”. 

Əks teoremdə şərtlə nəticənin yerini dəyişdikdə, alınan teoremə verilmiş teoremə 

nəzərən əks-tərs teorem deyilir. Məsələn:   “Xətti bucaqları bərabər olmayan ikiüzlü 

bucaqlar bərabər deyil”. 

Əks teoremdə şərtlə nəticənin yerini dəyişdikdə, alınan teoremə verilmiş teoremə 

nəzərən əks-tərs teorem deyilir. Məsələn:   “Xətti bucaqları bərabər olmayan ikiüzlü 

bucaqlar bərabər deyil”. 

P(x) və Q(x) A çoxluğunda verilmiş predikatlardırsa, onda teoremin quruluşu və 

növlərinə  aid cədvəl tərtib edə bilərik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zəruri və kafi şərtlər: 

Aşağıdakı teoremə baxaq.  

))()(( xQxPEx      (1) 

Qeyd olunduğu kimi )()( xQxP   predikatının doğruluq çoxluğu QP
II   çoxluğudur. 

Onda bu predikatın yalan olduğu çoxluq QPQP
IIII   çoxluğu olacaqdır. Sonuncu 

çoxluq yalnız o zaman boş çoxluq olacaqdır ki, QP II 
 olsun (şəkil).  

 

 

 

                                 

     

 

 

Beləliklə, )()( xQxP   predikatı istənilən Ex  üçün yalniz və yalnız onda doğru olur ki, 

Р(х) predikatının doğruluq çoxluğu Q(x) predikatının doğruluq çoxluğunun alt çoxluğu 

olsun. Bu zaman deyirlər ki, Q(x) predikatı P(x) predikatının məntiqi nəticəsidir, və Q(x) 

Düz 

teorem 
      xQxPNx   

Tərs 

teorem 
      xPxQNx   

Əks 

teorem 
      xQxPNx   

Əks-tərs 

teorem 
      xPxQNx   

                                 

              IQ 

IP 



predikatı P(x) predikatı üçün zəruri şərt adlanır, P(x) predikatı isə Q(x) predikatı üçün 

kafi şərt adlanır. 

“Əgər x-natural ədəddirsə, onda o, tam ədəddir” teoremində Q(x): “x-tam ədəddir” 

predikatı, Р(х): “x-natural ədəddir” predikatının nəticəsi kimi alınır, Р(х):  “x-natural 

ədəddir” predikatı Q(x): “x-tam ədəddir” predikatı üçün kafi şərt olur. 

Tez-tez rast  gəlinən situasiyalardan biri də qarşılıqlı tərs teoremlərin hər ikisinin doğru 

olması halıdır 

))()(( xQxPEx                                                 (1) 

))()(( xPxQEx   .                                             (2) 

Aşkardır ki, bu hal yalnız QP II   olduqda doğru olar.         

Bu halda (1) teoreminə görə P(x) şərti Q(x) üçün kafi sərt, (2) teoreminə görə isə P(x) 

şərti Q(x) üçün zəruri sərt olur. Analoji olaraq Q(x) şərti də P(x) üçün zəruri və kafi şərt 

olur. 

 Bəzən “zəruri və kafi” şərt bağlayıcısının əvəzinə “onda və yalnız onda” 

bağlayıcısı da istifadə olunur. (1) və (2) teoremlərinin hər ikisinin dogru olmasi aşağıdakı 

düstur yazıla bilər:  

))()((

))()(())()((

xQxPEx

xPxQExxQxPEx





 
Əksini fərz etmə metodu ilə teoremlərin isbatı: 

 Əksini fərz etmə metodu ilə teoremlərin isbat olunması adətən aşağıdakı sxem 

üzrə aparılır: fərz olunur ki,  

       )]()([ xQxPEx            (1) 

teoremi doğru deyildir, yəni elə x obyekti var ki, P(x) şərti doğrudur, Q(x) nəticəsi isə 

doğru deyildir. Əgər bu fərziyyələrdən məntiqi mühakimələr bvasitəsi ilə ziddiyyətli 

hökm alınırsa, onda belə nəticə çıxarılır ki, əvvəlcədən qəbul etdiyimiz əks fərziyyə doğru 

deyilmiş, və teorem (1) doğrudur. 

 Bu yanaşma (1) teoreminin doğru olmasını isbat edir. Doğrudan da, (1) teoreminin 

doğru olmaması, onun inkarının doğru olmasını bildirir, yəni )]()([ xQxPEx   

düsturu doğrudur. Muəyyən məntiqi mühakimələr isə )]()([ xQxPEx   düsturunun 

dogru olmadığı obyektlərin olmamasını hökm edir. Beləliklə, məsələ ACC  , 

şəklində düsturun dogru olduğu obyektlərin varlığına gətirilir ki, bu da istənilən С üçün 

həmişə doğru olmayan, yəni yalan düsturdur. 

 

 

 

 

 



«RİYAZİ MƏNTİQ»  fənnindən imtahan sualları 

 

1. Məntiq haqqında məlumat 

2. Məntiq nəzəriyyəsinin riyazi əsasda qurulması haqqında məlumat 

3. Mühakimə və onun tipləri 

4. Çoxluqlar haqqında məlumat 

5. Çoxluqların siniflərə ayrılması 

6. Çoxluqların verilməsi üsulları 

7. Çoxluqların birləşməsi və xassələri  

8. Çoxluqların kəsişməsi, fərqi, tamamlayıcısı,  

9. Çoxluqların dekart hasili 

10. Çoxluğun verilmiş çoxluga tamamlayıcısı 

11. Münasibətlər haqqında məlumat 

12. Binar münasibətlər 

13. Binar münasibətlərin xassələri 

14. Binar münasibətlərin matrisi 

15. Mülahizə anlayışı  

16. Sadə və mürəkkəb mülahizələr 

17. Mülahizələr hesabının sintaksisi 

18. Mülahizələr hesabının semantikası 

19. Mülahizələr hesabı və təbii dil 

20. Mülahizələr üzərində əməllər 

21. Mülahizələr hesabının düsturu 

22. Mülahizələr hesabının aksiomlar sistemi 

23. Isbat oluna bilən düstur 

24. Mülahizələr hesabının həll oluna bilmə, ziddiyyətliliyi, tamlıq problemi 

25. Mülahizələr hesabının aksiomlarının asılı olmaması 

26. Məntiq cəbrin düsturları 

27. Ikilik qanunu 

28. Bul cəbri 

29. Məntiq cəbri funksiyalar 

30. Elementar dizyunksiya və konyunksiya 

31. Tam elementar konyunksiya və dizyunksiya 

32. Məntiq cəbrin əsas eynigüclü düsturları 

33. Əlavə qanunlar 

34. Bir məntiqi əməliyyatı digərləri vasitəsilə ifadə edən eyniliklər 

35. Əsas eynigüclüklər 

36. Məntiq cəbrin əsas qanunlarını ifadə edən eynigüclüklər 

37. Doğruluq cədvəlinə görə məntiq cəbrinin istənilən MKNF-nın tərtib olunması 



38. Düsturun MKNF-ya gətirmə qaydası 

39. Düsturun MDNF-ya gətirmə qaydası 

40. Bul funksiyaların düsturlarla verilməsi 

41. Mülahizələr cəbri ilə mülahizələr hesabı arasında əlaqə 

42. Predikatlar məntiqi 

43. Predikatlar hesabının elementləri 

44. Predikatlar hesabının sintaksisi  

45. Predikatlar hesabının semantikası 

46. Rezolyusiya prinsipi 

47. Predikatlar üzərində əməllər 

48. Predikatlar məntiqinin düsturu 

49. Predikatlar məntiqində düsturların ümuməhəmiyyətliliyi 

50. Predikatlar məntiqində düsturların yerinə yetirilə bilən olması 

51. Predikatlar məntiqində düsturların normal şəkilləri 

52. Predikatlar məntiqində ümuməhəmiyyətli düsturlar 

53. Elementar düsturlar 

54. Predikatlar məntiqində öncədən xəbərdarlıqlı düsturlar 

55. Predikatlar məntiqində düsturların qiymətləndirilməsi 

56. Mühakimələrin yerdəyişmə, birləşmə, parçalanması qanunu 

57. Çıxarış qaydası 

58. Nəticə anlayışı 

59. Kvantor əməliyyatı 

60. Mövcudluq, ümumilik kvantorları ilə məntiqi bağlayıcılar arasında düsturlar 

61. Kvantorlu cümlələrin inkarı  

62. Teoremin quruluşu  

63. Teoremin növləri 

64. Zəruri və kafi şərtlər 

64. Əksini fərz etmə metodu ilə teoremlərin isbatı 
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