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2.4− LİNEER BAĞIMSIZLIK

1. R2 uzayında α1 = (5,−1), α2 = (−1, 3) olmak üzere {α1, α2} kümesinin lineer băgım-

sız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {(3,−1) , (1, 3)} kümesi lineer bağımsız bir kümedir.
––––––––––––––––—�

2. R2 uzayında α1 = (7,−2), α2 = (3, 1), α3 = (5, 6) olmak üzere {α1, α2, α3} kümesinin

lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {α1, α2, α3} kümesi lineer bağımlıdır. ––––––––––––––––—�

3. R2 uzayında {(2,−1)} kümesinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {(2,−1)} kümesi, lineer bağımsız bir kümedir.
––––––––––––––––—�

4. R2 uzayında {(3,−2), (−6, 4)} kümesinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {α1, α2} kümesinin lineer bağımlı bir kümedir.
––––––––––––––––—�

5. R3 uzayında α1 = (3,−2, 1), α2 = (−9, 6,−3) eşitlikleriyle verilen α1 ve α2 vektörleri-

nin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {α1, α2} kümesi lineer bağımlı bir kümedir.
––––––––––––––––—�

6. R3 uzayında {(5,−3, 1), (0, 2, 1), (3, 1, 2)} kümesinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gös-

teriniz.

Cevap: {α1, α2, α3} kümesi lineer bağımlıdır.
––––––––––––––––—�

7. R3 uzayında {(3,−5, 2)} kümesinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {(3,−5, 2)} kümesi lineer bağımsız bir alt kümedir.
––––––––––––––––—�

8. R3 uzayında aşăgıdaki vektör kümelerinden hangileri lineer băgımlıdır?

(a) {(1, 0,−2), (−2, 0, 4)} (b) {(3,−1, 0), (0,−1, 0), (3, 1, 2), (1,−1, 3)}

(c) {(4, 1, 2), (1,−1, 0), (2, 1,−2)} (ç) {(−3, 2, 0), (1, 1, 2), (−5, 5, 2)}
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Cevap: (a) {(1, 0,−2), (−2, 0, 4)} kümesi lineer bağımlıdır.

(b) {(3,−1, 0), (0,−1, 0), (3, 1, 2), (1,−1, 3)} kümesi, lineer bağımlıdır.

(c) {(4, 1, 2), (1,−1, 0), (2, 1,−2)} kümesi, lineer bağımsızdır.

(ç) {(−3, 2, 0), (1, 1, 2), (−5, 5, 2)} kümesi, lineer bağımlıdır.
––––––––––––––––—�

9. R4 uzayında {(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (2,−1,−1, 2), (1, 0, 1, 0)} kümesinin lineer băgımsız

olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (2,−1,−1, 2), (1, 0, 1, 0)} kümesi, lineer bağımlıdır.
––––––––––––––––—�

10. R1 uzayında {1} kümesinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {1} kümesi R1 uzayının lineer bağımsız bir alt kümesidir.
––––––––––––––––—�

11. Rn uzayında

e1 = (1, 0, . . . , 0, 0), e2 = (0, 1, . . . , 0, 0), e3 = (0, 0, 1, . . . , 0), . . . , en = (0, 0, . . . , 0, 1)

olmak üzere {e1, e2, e3, . . . , en} kümesinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {e1, e2, e3, . . . , en} kümesi lineer bağımsızdır.
––––––––––––––––—�

12. P2 uzayında p1 = 5, p2 = 2− x, p3 = 3 + x
2 oldŭguna göre {p1, p2, p3} kümesinin

lineer băgımlı olup olmadı̆gını gösteriniz.

Cevap: {p1, p2, p3} kümesi lineer bağımsız bir kümedir.
––––––––––––––––—�

13. Derecesi 2 veya daha küçük olan reel katsayılı polinomların P2 ile gösteriliyor. P2 uza-

yında
p1 = 1 + x, p2 = 2x− 3x

2, p3 = −2 + 4x− 9x
2

olduğuna göre {p1, p2, p3} kümesinin lineer bağımlı olup olmadığını gösteriniz.

Cevap: {p1, p2, p3} kümesinin lineer bağımlı bir kümedir.
––––––––––––––––—�

14. R2
2

uzayında, α1 =

[
5 1

−1 2

]
, α2 =

[
0 2
3 1

]
oldŭguna göre {α1, α2} kümesinin li-

neer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.
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Cevap: {α1, α2} kümesi lineer bağımsız bir kümedir.
––––––––––––––––—�

15. Bir V alt uzayının {α1, α2, α3} alt kümesinin lineer băgımsız oldŭgu biliniyor. Aşăgı-

daki kümelerin her birinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

(a) {α1} (b) {α1, α3} (c) {α1 − 3α2, α1} (ç) {α1 − α3, α2 − α3}

(d) {α1 + 3α2, α1 − α3, 3α2 + α3} (e) {3α1 − α2, 4α1 − α2 − α3, α3 − α1}

Cevap: (a) {α1} kümesi lineer bağımsızdır.

(b) {α1, α2} kümesi lineer bağımsızdır.

(c) {α1 − 3α2, α1} kümesi lineer bağımsızdır.

(ç) {α1 − α3, α2 − α3} kümesi lineer bağımsızdır.

(d) {α1 + 3α2, α1 − α3, 3α2 + α3} kümesi lineer bağımlıdır.

(e) {3α1 − α2, 4α1 − α2 − α3, α3 − α1} kümesi lineer bağımlıdır.
––––––––––––––––—�

16. Bir V alt uzayının {α1, α2, α3} alt kümesinin lineer băgımsız oldŭgu biliniyor. Aşăgı-

daki kümelerin her birinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını gösteriniz.

(a) {α2, α3} (b) {α1 + 2α2, α2 − α3, α1 + 3α2 − α3}

17. R4 uzayında H = Sp {(2, 6,−7, 19), (2, 0, 3,−5), (0, 1, 0,−1), (−1, 0,−1, 1)} eşitlĭgiyle

verilen H alt uzayını geren lineer băgımsız bir küme bulunuz.

Cevap: H = Sp {(1, 0, 0, 2), (0, 1, 0,−1), (0, 0, 1,−3)}
––––––––––––––––—�

18. G = {(1, 0,−1) , (2, 0,−2) , (5,−2,−6) , (13,−4,−15) , (19,−8,−23)} olsun. G kümesi,

R
3 uzayının bir alt kümesidir. G kümesinin öyle bir alt kümesini bulunuz ki bu alt kümeye G

kümesinin başka vektörleri konularak elde edilen kümeler lineer băgımlı olsun.

Cevap: {(1, 0,−1) , (5,−2,−6)} ––––––––––––––––—�

19. Aşăgıda verilen vektör kümelerinin lineer băgımsız olup olmadı̆gını belirtiniz.

(a) H = {(2, 0) , (0, 0)} (b) S =
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(c) S =
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0
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3
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0









(d) S =

{
2x, x2, x− 1

}

––––––––––––––––—�
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