
ŞİİR 
BİLGİSİ

❖ Şiir Nedir?

❖ Konularına Göre Şiirler Kaç Türe 
Ayrılır?

❖ Şiirin Şekil Özellikleri Nelerdir?



ŞİİR NEDİR?

• Duygu, hayal ve düşüncelerin belli bir düzene bağlı 
olarak, çekici bir dil ve ahenkle, mısralar içine 
aktarılmasına şiir denir.

▪ Şiir yazan kişilere şair ya da ozan denir.

▪ Her şiirin bir başlığı vardır. Başlığın şiirde 
anlatılanlarla uyumlu olması gerekir. 



•Bütün şiirler bir ana duygu etrafında 
oluşur. Bunun yanında;

❖düşünce

❖hayal de

şiirin temel unsurlarıdır.



ŞİİRDE KONU VE TEMA

ŞİİRDE KONU:               

Şiirde üzerinde durulan varlık, kavram, olay ya da duruma 
konu denir.

Örneğin; şiir okuldan bahsediyorsa konusu okul, bayraktan 
bahsediyorsa konusu bayraktır.

ŞİİRDE TEMA:

Şiirde anlatılmak istenen duyguya tema denir. Düzyazıdaki 
ana fikrin karşılığı şiirde temadır.

Örneğin; anne sevgisi, okul heyecanı, vatan özlemi, gurbet vb.



Konu ve Tema

Üzüntüler son bulsun

Yürekler umut dolsun

Herkese kutlu olsun

Müjde yeni yıl geldi..

Konu: Yeni yıl

Tema: Yeni yıl sevinci



Her şiirin belli bir 
konusu, üslubu 
vardır. Kimi şiir aşk, 
ayrılık konusunu 
işler, kimisi ise
okura bir bilgiyi özlü 
bir şekilde verir, 
kimi ise birini 
eleştirir.



ŞİİR TÜRLERİ



1- LİRİK ŞİİR

• Duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan 
şiire lirik şiir denir. 

• Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini Lyra (lir) 
adı verilen bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere 
lirik şiir denilmiştir.

• Lirik şiir Dünya edebiyatında en çok sevilen ve en 
çok okunan şiir türlerinden biridir.

• Lirik şiirler okunduğunda insanların yüreğine 
seslenen onları duygulandıran şiirlerdir.



ÖRNEK

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,

Ben aşkımla bahar getirdim sana;

Tozlu yollarından geçtiğim uzak

İklimden şarkılar getirdim sana.

(Ahmet Muhip Dıranas)

Lirik şiirde toplumun hemen her kesimini ilgilendiren sevinç veya acı gibi 
ortak duygular veya aşk, ayrılık, özlem gibi bireysel duygular coşkulu bir 
tarzda işlenir.



2- PASTORAL ŞİİR

• Doğa güzelliklerini; orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu 
hayata duyulan özlemi ifade eden şiir türüne pastoral şiir denir.       

Çoban Çeşmesi

Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?



3- EPİK ŞİİR

• Bir milletin hayatında 
önemli izler bırakan 
(büyük göçler, savaşlar, 
doğal afetler vb. gibi) 
olaylarla, yiğitlik, 
kahramanlık, mertlik, yurt 
sevgisi gibi konuların 
destan havası içinde 
işlendiği şiirlere 
kahramanlık şiirleri (epik 
şiir) denir.



EPİK ŞİİR ÖRNEĞİ

• Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
Belimizde kılıcımız Kirmani,
Taşı deler mızrağımın temreni.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın,dağlar bizimdir.
Dadaloğlu’m birgün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koçyiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
Dadaloğlu



4- DİDAKTİK ŞİİR

Belli bir düşünceyi 
aşılamak ya da belli bir 
konuda öğüt, bilgi vermek 
amacıyla yazılan şiirlere 
didaktik şiir denir.



DİDAKTİK ŞİİRE ÖRNEK:

Piknik, gezi yaparken
Çöp bırakma geride
Çayırlarda yürürken
Zarar verme çiçeğe

Bu dörtlükte kişilerde çevre bilinci oluşturma 
amaçlanmıştır. Şair, şiir yolu ile okuyucusunu çevre 
konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamıştır



NOT:

•Fabl da didaktik şiir sayılabilir. 

•Bu türde amaç, insanların hatalarını düzeltmek, 
onlara yol göstermektir.



5- DRAMATİK ŞİİR

• Acıklı ve üzüntü verici olayları işleyen 
şiirlerdir.

• Tiyatroda kullanılan şiir türüdür.

• Oyuncuların sahnede söyleyecekleri 
sözler şiir halinde yazılır.



ÖRNEK

CANAVAR tiyatrosundan

ÖMER-Eğer sen istiyorsan bu şerefi bu 
şanı

Sana geçsin Ömer’in Memişzade ünvanı

Yalnız saadetinden bana da bir hisse ayır

AHMET-Yediğiniz her lokma bir fakir 
ahı taşır

Sizden uzaklaşanlar Allah’a yakınlaşır.



6- SATİRİK ŞİİR

• Toplum hayatındaki 
aksayan yönlerin, 
düzensizliklerin; 
insanların çeşitli 
konulardaki 
beceriksizliklerinin ve 
zayıflıklarının anlatıldığı 
yergi şiirlerine satirik 
şiir denir.



ÖRNEK:

İNSAN BEĞENMEZ

Ormanda büyüyen adam azgını,
Çarşıda, pazarda insan beğenmez.
Medrese kaçkını, softa bozgunu

Selâm vermek için kesan beğenmez…

Elin kapısında karavaş olan,
Burunu sümüklü, gözü yaş olan,

Bayramdan bayrama bir tıraş olan
Berbere gelir de dükkân beğenmez.



SIRA SİZDE ☺

Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim

• Şiirin türü nedir?



SIRA SİZDE ☺

Tam otların sarardığı zamanlar,
Yere yüzükoyun uzanıyorum
Toprakta bir telâş, bir telâş
Karıncalar öteden beri dostum.

Ellerime hanımböcekleri konuyor
Ne şeker şey onlar!
Uç böcek, uç böcek diyorum
Uçuyorlar.



SIRA SENDE ;) 

Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.



SIRA SİZDE ☺

• DİNLE SANA BİR NASİHAT EDEYİM-KARACAOĞLA

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yad ellere açıcı olma

Mecliste ârif ol kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

• Şiirin türü nedir?



TEST SORULARI

• Aşağıdakilerden hangisi işlediği konulara göre şiir türlerinden 
biri değildir?

A) Epik B) Egzotik C) Satirik D) Lirik E) Pastoral



Oba çocuklarının vatanı yaylalardır

Çobanın tırmandığı yerler dağlar eteği

Obanın konduğu yer lale, sümbül biteği

Yaşamak onlar için bizden ayrı bir fendir

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik 
vardır?

A) Didaktik B) Lirik C) Pastoral D) Epik



Bizdik hücumun bütün aşkıyla kanatlı

Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır 
basmaktadır?

A) Epik B) Didaktik C) Satirik D) Lirik



Kazanmak istersen sen de zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçar da coşana gider

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine özgü nitelikler ağır 
basmaktadır?

A) Satirik şiir B) Didaktik şiir C) Pastoral şiir D) Epik şiir



Susamışlara bir yudum su verin

Biraz serinlesin çatlak dudaklar

Dinsin kazıntısı aç midelerin

Uykusuz olana bir yatak serin

Evinizde gecelerce uyusun

Ateşler yakın ki üşüyenlere

Sıcak ayakları, elleri olsun

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır 
basmaktadır?

A) Epik B) Didaktik C) Lirik D) Pastora


