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Editorial Introduction
As the Editorial Board, we are proud to present our newest issue of the Journal of Diplomatic Research
(JDR) under the aegis of the Association for Research on Diplomacy (DARD).
In this issue, we have three Turkish and one English article that were decided to be published by the
reports of peer reviewers and editorial board. Beside, we would like to remind you that our new web
site is currently in function. It can be accessed from here https://jdr.diplomasiarastirmalari.org.tr/. As
a result of this hardworking process, our new issue is out! In this issue, the authors contributed with
four articles that contribute diplomatic research and international relations.
In our first article, Kamuran Reçber discussed the case of an armed attack among NATO’s member
states within the framework of the Article 5 of its Founding Treaty. In our second article, Recep Olcay
and Mürsel Bayram comparatively analyzed two UN missions (UNMIL-Liberia and UNOSOM IISomalia). In the third article, Baybars Öğün theoretically analzed the impact of COVID-19 on
diplomacy within the framework of changing international system. In the last article of this issue, Zehra
Ayvaz evaluated the effects of Astana and Sochi processes on Turkish-Russian relations.
In days of hardship caused by the Covid-19 pandemic affecting everyone directly at the global level,
we wish all our authors and readers, as well as their families and beloved ones healthy days; and on
this opportunity we wish you all a happy new year.

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Chief Editor
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Editörden

Diplomasi Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan Journal of Diplomatic Research-Diplomasi
Araştırmaları Dergisi’nin yeni sayısını, editör kurulu olarak sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu sayımızda, hakemlerimizin ve editör kurulumuzun kararıyla dört makalenin yayınlanmasına karar
verilmiştir. Bunun yanısıra yeni we sitemiz yayındadır. Web sitemize bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://jdr.diplomasiarastirmalari.org.tr/. Yoğun bir çalışma sürecinin sonucu olarak yeni sayımız
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda diplomasi çalışmaları ve uluslararası ilişkiler disiplinine katkı
yapacağını düşündüğümüz üç Türkçe ve bir İngilizce makalenin yayınlanmasına karar verilmiştir.
İlk makalemizde Kamuran Reçber, NATO Kurucu Andlaşması’nın 5. maddesi kapsamında üye
devletlerden birinin diğerine silahlı saldırıda bulunması halinde ne yapılacağı hususunu
değerlendirmektedir. İkinci çalışmada Recep Olcay ve Mürsel Bayram, Birleşmiş Milletleri’in iki
farklı barışı koruma operasyonunu (UNMIL-Liberia and UNOSOM II-Somalia) karşılaştırmalı olarak
analiz etmektedir. Üçüncü çalışmada Baybars Öğün, COVID-19’ın uluslararası sistemin değişimi
kapsamında diplomasiye etkisini kuramsal açıdan analiz etmektedir. Son makalemizde Zehra Ayvaz,
Astana ve Soçi süreçlerinin Türk-Rus ilişkilerine etkilerini değerlendirmektedir.
Küresel düzeyde herkesi doğrudan etkileyen Covid-19 pandemi sürecinde zor şartlarda hayatlarına
devam eden tüm yazar ve okurlarımıza, ailelerine ve sevdiklerine sağlıklı günler diler; bu vesile ile
yeni yılınızı kutlarız.
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Baş Editör

