Değerli Okuyucu,
Türk medeniyet tarihinin edebî anlamda en zengin dönemi olan Divan edebiyatının anlaşılmasına yönelik son yıllarda ciddî çalışmalar yapılmakta, pek çok ilim adamı tarafından bu edebiyatın estetik güzelliği, hayal zenginliği, mükemmel şekil ve anlam dünyası makale, tebliğ ve kitap hâlinde bir bir gün yüzüne çıkarılmaktadır. Türk medeniyetinin
ve hayatının zenginliğini ve mükemmelliğini de ortaya koyan
bu gayretlerin kesintisiz sürdürülebilmesi ve daha düzenli
yapılabilmesi için çalışmaları destekleyici, birleştirici, kuşatıcı
bir kuruma ihtiyaç hissedildiği içindir ki yakın bir geçmişte
Divan Edebiyatı Vakfı kuruldu.
Divan Edebiyatı Vakfının ilk faaliyeti, tamamıyla bu sahaya
hasredilmiş özgün çalışmaların yer alacağı Divan Edebiyatı
Araştırmaları Dergisi’ni çıkarmak oldu. Türk edebiyatının en
uzun ve en mükemmel dönemi olduğu hususunda yerli ve
yabancı araştırmacıların ittifak ettiği Divan edebiyatı alanında, bilindiği üzere hakemli, akademik bir alan dergisi
yoktur. Makaleler farklı yerlerde yayımlanmakta ve ilgililerin
bunların tamamını takip etmeleri mümkün olamamaktadır.
Bu açıdan Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, alanın müstakil süreli yayın açığını kapatmaya yönelik ilk adım olma özelliğini taşımaktadır. Dönemin uzunluğu, şair ve eser sayısının
çokluğu, şekil ve muhteva hususiyetlerinin zenginliği dikkate
alınırsa bu tür bir derginin çıkarılmasında geç bile kalındığı
söylenebilir.
Elinizdeki ilk sayısı ile yayın hayatına atılan bu genç
dergi, Divan edebiyatı alanında yapılan akademik çalışmaların yayımlandığı hakemli, akademik, sosyal ve beşerî bilimler
alan dergisi olacaktır. Bahar ve güz olmak üzere yılda iki sayı
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yayımlanacak olup öncelikle Divan edebiyatı üzerine hazırlanan ilmî makale, tercüme, eleştiri ve mecmua tanıtımları yayımlanacaktır. Yayın ilkeleri genel kabul görmüş ilmî kriterlere göre belirlenen dergide, dipnot sistemi olarak son yıllarda
alanın akademisyenleri tarafından tercih edilen ve sosyal bilimlere uygunluğu test edilmiş olan paragraf içi başvuru
yöntemi (Yazar, tarih: sayfa) benimsenmiştir.
Değerli Divan edebiyatı araştırmacıları,
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin amacını gerçekleştirebilmesi, sizlerin özgün çalışmalarla bizleri desteklemesiyle mümkün olacaktır. Desteğinizi esirgemeyeceğinizi ümit
eder, genç dergimize uzun soluklu ve başarılı yayın hayatı
temenni ederiz.
Gelecek sayılarda buluşmak üzere, hoşça kalın.
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