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Editorial Remarks

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).
As a result of an intense working process, our new issue has emerged. In this issue, with the
decision of our referees and editorial board, it has been decided to publish 6 Turkish articles and
a Turkish book review that we think will contribute to the discipline of diplomacy studies and
international relations. Extended abstracts in English for articles published in Turkish in our
journal have been added to the end of the articles by our authors.
In the book review Onur Gürel, reviewed the book titled as “Realist Constructivism Rethinking
International Relations Theory” by the author J. Samuel Barkin who is a professor of Global
Governance in University of Massachusetts Boston.
In our first article, Halil İlker AVCI has identified the potential crisis, disputes and their
effects caused by the dispute on demarcation of Maritime Jurisdictional Areas in the Eastern
Mediterranean which especially emerged in relation to the discovery of potentially rich
hydrocarbon resources in the region.
In our second article, Berk Cem TATAR examined the obligations of USA, Turkey and Saudi
Arabia within the framework of the assassination of journalist Jamal Khashoggi in context of
right to life and diplomatic immunity.
In our third article, Mertcan KÜÇÜK has analyzed the Security Strategy Documents announced
by the European Union and the following significant initiations in sense of changing security
approach of the Union especially following the collapse of United Soviet Socialist Republics.
In our fourth article, Serhat GÜZEL examined the process taken by the European Union in
order to eliminate terrorism within the borders of the Union especially following the September
11, 2001 terrorist attacks and the bombings in Madrid and London.
In our fifth article, Kadir Kağan TANER has analyzed the European Union within the scope of
its aims is the transformation of this project into a United Europe in the context of the views of
Kenneth Waltz, the pioneer of neo-realist theory and taken the European Union’s problem of
being an actor into consideration.
In the last article of this issue, Bahadır EKMEN examined the Cuban Missile Crisis occurred
in 1962 as a turning point of Cold War, by analysing it from a realistic perspective in context of
coercive diplomacy.
In days of hardship caused by the Covid-19 pandemic and still affecting everyone directly at
the global level, we wish all our authors and readers, as well as their families and beloved ones
healthy days.
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Chief Editor
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Diplomasi Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan Journal of Diplomatic Research-Diplomasi Araştırmaları Dergisi’nin yeni sayısını, editör kurulu olarak sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.
Yoğun bir çalışma sürecinin sonucu olarak yeni sayımız ortaya çıkmıştır. Bu sayımızda, hakemlerimizin ve editör kurulumuzun kararıyla diplomasi çalışmaları ve uluslararası ilişkiler
disiplinine katkı yapacağını düşündüğümüz 6 Türkçe makale ve bir Türkçe kitap incelemesinin
yayınlanmasına karar verilmiştir. Dergimizde Türkçe olarak yayınlanan makalelerde İngilizce
genişletilmiş özetler, makalelerin sonuna yazarlarımız tarafından eklenmiştir.
Kitap incelememizde Onur Gürel, Massachusetts Boston Üniversitesi’nde küresel yönetişim ve
insan güvenliği profesörü olan J. Samuel Barkin’in kaleme aldığı “Realist Constructivism Rethinking International Relations Theory” başlıklı kitabı incelemiştir.
İlk makalemizde Halil İlker AVCI, zengin hidrokarbon kaynakları bulundurma ihtimali dolayısıyla Doğu Akdeniz’de, komşu ülkeler arasında yaşanan yetki alanı uyuşmazlıklarını, yaşanan
krizleri ve yarattığı etkileri incelemektedir.
İkinci makalemizde Berk Cem TATAR, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesini yaşam hakkı ve diplomatik dokunulmazlık çerçevesinde değerlendirmiş ve Suudi Arabistan, ABD ve Türkiye’nin
sorumluluklarını incelemiştir.
Üçüncü çalışmada Mertcan KÜÇÜK, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla güvenlik yaklaşımında temelden değişimler yaşanan Avrupa Birliği’nin açıklanan Güvenlik
Strateji Belgelerini ve diğer önemli girişimlerini incelemiştir.
Dördüncü çalışmada Serhat GÜZEL, 11 Eylül 2001 Terör Saldırıları ve devamında Londra ile
Madrid’de gerçekleştirilen terör saldırıları neticesinde Avrupa Birliği tarafından Birlik sınırları
içerisinde terörle mücadele adına izlenen süreci değerlendirmiştir.
Beşinci makalemizde Kadir Kağan TANER, Kenneth Waltz’un görüşleri kapsamında Avrupa
Birliği üzerinde bir değerlendirmede bulunarak Birleşik Avrupa idealinin hangi düzeyde gerçekleştirilebildiğini sorgulamış ve Avrupa Birliği’nin uluslararası sistemde aktör olma sorununu
ele almıştır.
Son çalışmamızda ise Bahadır EKMEN, Soğuk Savaş sürecinin kırılma anlarından biri kabul
edilen ve 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi’ni zorlayıcı diplomasi kapsamında realist teori
çerçevesinde analiz etmiştir.
Küresel düzeyde hala devam etmekte olan ve herkesi doğrudan etkileyen Covid-19 pandemi
sürecinde zor şartlarda hayatlarına devam eden tüm yazar ve okurlarımıza, ailelerine ve sevdiklerine sağlıklı günler dileriz.
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Baş Editör

