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ESKİ TÜRK EDEBİYATI İLKLER 
# Anadolu sahasında yazılan ilk Türkçe telif tıp kitabı “Edviye-i Müfrede” Yazar: İshak B. Murad 
# Edebiyatımızda maktel türünde verilmiş ilk eser: “Maktel-i Hüseyn” Yazar: Kastamonulu Şirazi 
# Anadolu sahasında en eski Türkçe şiir söyleyen şair: “Evhâhüddin-i Kirmâni”dir. 
# Türk edebiyatındaki ilk nazire mecmuasının yazarı: “Ömer B. Mezid” 
# Edebiyatımızda siyer türünün ilk örneği: “Siretün Nebi” Yazar: Erzurumlu Darir 
# Türk edebiyatındaki ilk Yusuf-u Züleyha’nın yazarı “Şâir Ali (Harezmli Ali)” 
# Türkçe’de yazılmış en uzun telif mesnevi 12.000 beyit olan “Garibname” dir. Yazar: Âşık Paşa 
# Edebiyatımızda süslü nesrin ilk örneği Sinan Paşa’nın “Tazarrurname” adlı eseri. 
# Edebiyatımızda divan adını taşıyan ilk eser: “Divan-ı Hikmet” Yazar: Hoca Ahmet Yesevi 
# İlk Türk bestekârı: “Abdülkadir Merâgi” 
# Hamse yazma geleneği “Nizamî-i Gencevi” ile başlamıştır. 
# Divan Edebiyatı nazım, şekil ve kurallarıyla tasavvuf konusunun Anadolu’da ilk işlenen örneği 

“Çarh-nâme” Yazar: Ahmet Fakih 
# Eski Anadolu Türkçesi’nin ilk edebi örneğini teşkil eden anadolu sahasında yazılmış ilk Yusuf-u 

Züleyha’nın yazarı: Şeyyad Hamza  
# Türk edebiyatındaki fütüvvetnamelerin en eskisinin yazarı: Yahya B. Çobanî Burgazi 
# Edebiyatımızdaki ilk kırk hadis kitabı: “Nehcü’l Ferâdis” Yazarı: Kerderli Mahmud(mensur) 
# Türk edebiyatında yazılan Hüsrev-i Şirinlerin en eskisinin yazarı: Kutub 
# Türkçe’de yazılan ilk ve en değerli gramer kitabı: “Kitabu’l-İdrâk li-Lisani’l-Etrak” Yazarı: Ebu 

Hayyan 
# Edebiyatımızdaki ilk mürettep divanın sahibi yazar: Ahmedi’dir. 
# İlk Osmanlı tarihi “Dastan-ı Tevarih-i Mülûk-i Âl-i Osman” yazarı: Ahmedî 
# Anadolu sahasında yazılmış ilk dini destan ”Kesikbaş Destanı” yazarı: Kirdeci Ali 
# Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresi “Mecalisün Nefais” yazarı: Ali Şir Nevai 
# Türkçe yazılmış en eski inşa kitabı “Teressül” yazarı: Ahmed-i Dai 
# Türk edebiyatında nazirecilik geleneğinin öncüsü kabul edilen şair: Ahmet Paşa 
# Anadolu sahasında ilk şehrengiz örneği “Edirne Şehrengizi” yazarı: Mesîhî 
# Anadolu sahasında yazılan ilk hamsenin sahibi: Hamdullah Hamdi 
# Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinin bilinen ilk manzum şerhi: “Manevviyyül Muradi” yazarı: 

Muinî 
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