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AMAÇ – MAKSAT- GAYE- HEDEF- EREK: Ulaşılmak istenen sonuçtur amaç. Bir 

matematik probleminin de amacı vardır, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin de.  

Maksat Arapça’dır. Daha ciddi, mühim; en azından basit olmayan kullanımlara uygundur. 

İçeriğinde “kasıt” vardır. “Maksadın nedir senin?” diyen kişi ile “Amacın ne?” diyen kişi 

farklı şeyleri kast eder.  

Gaye de Arapça’dır. Ulaşılması hedeflenen ideali temsil eder. “Gayen nedir?” denen kişi 

ideali hakkında bilgi verecektir muhtemelen. 

Hedef, gayenin bir alt basamağında durur. Yapılması tasarlanan iştir. Atış talimine işaretle 

varılacak ve tam anlamıyla elde edilmesi gerekeni ifade eder. Hedef daha somuttur. 

“Hedefim,  bu yıl yeni bir araba almak.” denebilir; makuldür. “Gayem, bu yıl yeni bir araba 

almak.” kullanımı mantısız olur. Gaye daha mühimdir, daha soyuttur daha uzaktır. Gaye 

çoğunlukla büyük ve tektir; hedef çok olabilir. Hedeflerim denir de gayelerim denmez bu 

sebeple. 

Erek maalesef diğerlerine galebe çalamamıştır kullanımda. “Ulusumuzun ereği nedir?” 

sorusunun yöneltileceği 10 lise talebesinden ikisi bu soruyu cevaplarsa o vakit izah etmeye 

gerek olur. 

 

Erek dışarıda kalmak şartı ile (kullanımı olmadığı için) diğer kelimeleri misallerle izah 

edelim: 

 

Amaç: Geniş kullanım alanına sahip, ulaşılmak istenen her türlü sonuç 

Maksat: Geniş kullanım alanına sahip, ulaşılmak istenen daha mühim sonuç 

Gaye: Ulaşılması hedeflenen ideal. (muhtemelen tek) 

Hedef: Daha nesnel, çoğul. 

 

 

Senin amacın belli, dersi kaynatıp çarşıda turlamak derdindesin. (doğru kullanım) 

Senin maksadın belli, dersi kaynatıp çarşıda turlamak derdindesin. (dersi kaynatmak çok 

önemli bir vazife imiş gibi?) 

Senin gayen belli, dersi kaynatıp çarşıda turlamak derdindesin. (dersi kaynatınca başka bir 

hiçbir kaygısı olmayacak, büyük bir başarı kazanacak?) 

Senin hedefin belli, dersi kaynatıp çarşıda turlamak derdindesin. (daha somut, tüm dikkat ve 

azim ile dersin kaynatılmasına odaklanılmış; sonunda “nesnel” bir şey elde edilecek?) 
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Maksadını aşan bu ifadeleri sahibine aynen iade ediyorum. (doğru kullanım, kasıt var, 

muhatap haddini aşmıştır) 
Amacını aşan bu ifadeleri sahibine aynen iade ediyorum. (kasıt yok, muhatap patavatsızlık 

etmiş de olabilir) 

Gayesini aşan bu ifadeleri sahibine aynen iade ediyorum. (ifadenin gayesi?) 

Hedefini aşan bu ifadeleri sahibine aynen iade ediyorum. (hedefi aşmak?) 

 

 

İnsanoğlunun gayesi ölmek değil, yaşamak ve galebe çalmaktır. (M.Kaplan: doğru kullanım; 

en büyük ideali bu olmalıdır insanların) 

İnsanoğlunun maksadı ölmek değil, yaşamak ve galebe çalmaktır. (başka maksatlarımız da 

var? Kastımız yaşamak olursa galebe çalamayız.) 

İnsanoğlunun amacı ölmek değil, yaşamak ve galebe çalmaktır. (cümlenin ulvi havasına 

uymaz bu kullanım; basit insanların amacı olur; “insan”ın gayesi olmalıdır galebe çalmak.)  

İnsanoğlunun hedefi ölmek değil, yaşamak ve galebe çalmaktır. (daha maddeci bir anlayışı 
çağrıştırır) 
 

 

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! (Atatürk- doğru kullanım; daha somut) 

Ordular! İlk amacımız Akdeniz'dir. İleri! (?) 

Ordular! İlk maksadımız Akdeniz'dir. İleri! (?) 

Ordular! İlk gayemiz Akdeniz'dir. İleri! (Gaye Türk milletinin bağımsızlığıdır) 

 

 

 

 

NOT: Kelimeler arasındaki eş anlamlılığın imkansızlığı için gereken teorik izahı “Dilde 

Belirsizlik ve Eş Anlamlılık” kitabımızda yapmaya çalıştık.  

 

Burada zikredilen görüş, mukayese yahut tasavvur, konunun “belirsizlik” (vagueness / 

vagheit) içeren yapısı dolayısı ile özneldir.  

 

Diğer örnekler için bkz: http://www.mehmetakifduman.com/pdf.html  

 

 


