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EDitÖrDEN

Değerli okuyucularımız,

Uluslararası İlişkiler dergisinin elinizdeki 58. sayısı içerisinde 1’i giriş ya da sunum makalesi olmak üzere 
10 makalenin yer aldığı ‘Yunanistan Krizinin Şifrelerini Çözmek: Sorunlar, Başarısızlıklar ve Meydan 
Okumalar’ başlıklı bir özel sayı.

Sayının içeriği ve amacını da içeren genel bir değerlendirmeyi sayının misafir editörleri olan Kostas Ifantis 
ve Dimitrios Triantaphyllou’nun “Introduction: A Note on Populism in Crisis-Ridden Greece” başlıklı ilk 
makalesinde bulabilirsiniz.

Sayının ikinci çalışması, Dimitris Tsarouhas’ın “Structure, Agents and Discourse in Managing Economic 
Crises: The Case of Greece, 2009-2017” başlıklı makalesi.  Tsarouhas çalışmada, krizin sonuçlarını ve 
bu sonuçlara ulaşmada söylemin oynadığı rolü, Yunanistan’da siyasetçilerin 2009 kriziyle başa çıkmaya 
çalışırken kullandıkları söyleme odaklanarak analiz ediyor. Tarihsel bir kurumsal çerçeve benimseyen 
yazarın temel savunusu, etkisiz politika sonuçlarının ülkenin demokrasiye geçiş sonrasında yaşadığı siyasi 
ve ekonomik yapıda yer alan mantıkla ilişkilendirilebilir olduğudur.

Constantine A. Papadopoulos, “When the Greek Political System Clashed with Europe: Why the Greek 
Sovereign-Debt Crisis is Taking so Long to End” başlıklı makalede, Yunan ekonomisinin 8 yıldır devam 
eden durgunluktan çıkamamasının nedenlerini irdelemektir. Yazar bu amaçla, yapılacak analizlerin 
‘ekonomik’ bir yaklaşımla ve kolaycı bir biçimde ‘yoğun kemer sıkma politikası’ ve/veya Euro’yu sebep 
olarak göstermek söyleminden çıkarak ülkenin kurumsal, siyasal ve kültürel özelliklerine odaklanması 
gerektiğini ileri sürmektedir. 

“Stalled Europeanization in Post-Sovereignty EU? Greek Politics in Hard Times” başlıklı makalede Kostas 
A. Lavdas, kararsız bir reform süreci bağlamında uygulama, kurumlar ve söylem alanı olarak durgunlaşan 
Avrupalılaşmaya odaklanmakta. Yazar çalışmada, Yunanistan’ın durağanlaşan Avrupalılaşma sürecinin, 
krizin ortaya çıkardığı bir takım sorunlar ve zayıflıklar nedeniyle, 2009’da kritik bir dönüm noktasına 
ulaştığını savunmaktadır.

Özel sayının bir diğer makalesi Nicolas Papanastasopoulos’un “Sisyphean Tactics and Maneuvering 
of the Greek Debt Crisis Post-2015: A Dead End Crisis Management Paradigm” başlıklı çalışması. 
Papanastasopoulos çalışmada, kamu politikalarında kriz yönetiminin karşılaştığı kısıtları disiplinler arası 
bir bakış açısıyla ve ilgili disiplinler arası unsurları bir araya getirmek suretiyle parçalara ayırarak ortadan 
kaldırmayı amaçladığını belirtiyor. 

Marilena Koppa, “The Greek Crisis and its Repercussions on the Balkan Neighborhood: The End of the 
Myth” başlıklı makalede Yunanistan’ın komünizmin sona ermesini takiben Balkanlarda oynadığı role, 
ulusal nitelikteki borç krizlerinin nasıl bir etkisi olduğu konusunu incelemektedir. Makale, Yunan krizinin 
Balkan ekonomileri üzerinde oluşturduğu dinamikleri ele almakta ve ortaya çıkan bu yeni gerçekliğe bağlı 
olarak Yunanistan’ın karşılaştığı temel sorunları analiz etmektedir. 

“The Migration/Refugee Crisis and the (un/re)Making of Europe: Risks and Challenges for Greece” 
başlıklı çalışmada Dimitris Keridis 2015’te patlak veren göç ve mülteci krizinin Yunanistan’da yol açtığı dış 
politika ve güvenlik sorunlarına odaklanıyor. Atina tarafından izlenen açık-kapı politikasının sonuçlarını 



büyük bir felaket olarak değerlendiren yazar,  Yunanistan’ın karşılaştığı riskler ve verilen politika tepkileri 
ile bunların ülkenin genel jeostratejik pozisyonuyla nasıl ilişkilendirildiği üzerinde durmaktadır.

Christos Baxevanis’in “Crisis and the Greek Asylum System in the Framework of the EU-Turkey 
Agreement: Legal and Political Aspects” başlıklı çalışmasının odağında Yunan İltica Sistemi çerçevesinde 
yasal ve siyasal bağlam ile AB-Türkiye Anlaşması bağlamında yürütülen uygulamaların Yunan-Türk-AB 
ilişkileri üzerindeki etkisi yer almaktadır.

“Greece’s Strategy and Perceptions towards Turkey: The End of Consensus and the Return of History?” 
başlıklı makalede Kostas Ifantis, krizin Yunan kamuoyunun Türkiye’ye yönelik algı ve stratejileri üzerindeki 
etkisine odaklanmaktadır. Atina ve Ankara’nın Ege Denizi konusunda 1999’dan 2016’ya kadar alışılmadık 
bir şekilde sakin ilişkiler yürüttüğünü belirten yazar, son iki yılda yaşananlarla sürecin yeniden saldırgan 
söylem ve karşılıklı güvensizliğin hakim olduğu bilindik eski düzene dönüştüğünü iddia etmekte. Çalışma 
aynı zamanda bu özel sayının iki misafir editörü tarafında kriz döneminde Yunan elitinin sahip olduğu 
Türkiye algısını anlamaya yönelik olarak yürütülmüş bir araştırmanın önemli bulgularını da içermektedir.   

Sayının “Greek Foreign Policy in Defense of the National Interest: Teetering Between Exceptionalism and 
Integration” başlıklı son makalesinde Dimitrios Triantaphyllou, kriz içindeki Yunanistan’ın ulusal çıkarını 
nasıl tanımladığı ve savunduğunu açıklamayı amaçlıyor. Yazar, ekonomik ve göç krizlerinin yarattığı zincir 
etkisinin Yunanistan’ı, küresel düzenin artan dönüştürücü etkisi altındaki değişimlerle birlikte, NATO ve 
AB’de sertliği içeren araçlarını kullanmaya mecbur bıraktığını iddia etmektedir.

İyi okumalar dileğiyle.
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I
This is a collection of essays on Greece during a crisis that has already lasted more than eight years. 
A group of scholars discusses several aspects of the grand failure that is Greece since 2009. It is by no 
means a comprehensive treatise of what went so wrong and why a country that is still among the most 
developed and wealthy in the world cannot bounce back, reform itself, and deliver the public goods to 
its citizens. Although it is not explicit, a careful reading of the papers reveals an underlying theme. A 
populist wave finally swept Greece in early 2015 and nearly destroyed the old political guard. The post-
Junta political, social and economic consensus that served as a bulwark for rapid democratization and 
modernization came under enormous pressure from extreme right and extreme left bullies. Civil War 
discourse and oratory was used to target political opponents and pseudo-revolutionary voluntarism was 
offered as the anti-European and anti-elite solution to the country’s misery. The justified rage became 
violent outbursts with the agents of populism barely hiding their satisfaction. 

Populism has long been a contested concept. Although the academic literature is abundant 
it remains ambiguous in so far as it is hard to get a consensus on whether ‘it is a creed, a style, a 
political strategy, a marketing ploy, or some combination of the above.’1 Whether it is Donald Trump 
with his ‘America First’, or Nigel Farage with his Brexit zealotry, Marie Le Pen, Pepe Grillo, Victor 
Orban or Alexis Tsipras, populists emerge as defenders of the underprivileged, the avengers and the 
vigilantes who shall punish the corrupt systemic elites. In reality they are all demagogues who prey on 
the hardship and the despair of those most hit by the crisis. Although it would be wrong to dismiss the 
anxieties and anger of those who have flocked to Trump or overwhelmingly voted No in a mockery-
of-democracy referendum in the Summer of 2015 in Greece, populist demagogues in the West 
brought to the fore the parochial and undemocratic, authoritarian conviction that politics should be 
an expression of the “general will” of the people as they alone can represent against the ‘corrupt elite’. 

1 Michael Kazin, “Trump and American Populism, Old Whine, New Bottles”, Foreign Affairs, Vol.95, No.6, 
2016, p.18.


