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Sanırız, kitabın kendisi kadar yazarı da ilginç bir kişi olarak görünmektedir. Bu sebeple,
kitabı hakkında bilgi vermeden önce, yazarın kısa biyografisinden söz etmek daha yararlı olacaktır.
Yazar bir Yunan vatandaşı olmakla beraber, ailesi aslen Kastamonu'ludur. Kendisi 1956 yılında Atina'da doğmuş ve Atina Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora çalişmalanm, Paris, Brüksel, Munster, Şam, Kudüs ve Bağdat üniversitelerinde yapmış. Çalışmaları antik diller, tarih, felsefe, arkeoloji, din ve edebiyat alanlarını kapsamakta ve kendisinin belirttiğine göre, Yunanca'dan başka, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça,
İ talyanca, İspanyolca, Arapça, Farsça, Modern İbranice ve Türkçe bilmektedir. Yazar Türkiye'de
de bulunmuş ve 1986 yılinda Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülü'nü almıştır.
Yazar, 1993 yılinda Kahire'deki el-Ezher Üniversitesi'nde iken Müslüman olmuş ve "resmi
Yunan ideolojisini" eleştirdiği için de, görevli bulunduğu Pantheon Üniversitesi'nden azledilmiştir.
Yazar, Yunanistanı ve Yunan dış politika= yerden yere vurduğu 50 sayfalık kitapçiğını iki
bölüme aprnuş. Birinci bölümde, Yunan devlet ve toplumunun Türkiye düşmanlığın' ve ikinci
bölümde de Yunanistan'ın Balkan ülkeleri ile olan münasebetlerini incelemektedir.
Yazar Megalommatis, Yunanistan'daki Türk düşmanliğnun kökenini Ortodoks Kilisesi'ne
bağlamakta ve bir "Yunan kültürirnün mevcut olmadığını, esasında Yunan kültürü denen şeyin
bir "Ortodoks kültürü-nden ibaret bulunduğunu belirterek, Yunan Ortodoks kilisesinin, eğitimin en alt kademesinden başlayarak, hükümet ve parlâmentoya kadar bütün Yunan toplumunu
etki ve kontrolü altında tuttuğunu, Yunan Anayasası'nın bile Allah'ın adı ile başladığını, parlâmentonun açılışının papazlar tarafından yapıldığını söylemektedir. Üniversitelerde bile, sosyal
bilimlerin öğretiminde Ortodoks kilisesinin egemen olduğunu, bu sebeple de Yunan üniversitelerinde sosyal bilimler öğretiminin, Batı üniversitelerinin hiçbiri ile mukayese edilemeyecek kadar düşük kalitede olduğunu, "doktora" yapmak için hiçbir kur ve seminer yapılmadığını, sadece bir profesörün takdirinin yettiğini ileri sürmektedir. Yazar, lise diploması olmayanların bile
"tarihçi" geçindiğini söylemektedir.
Ortodoks kilisesinin bu durumu dolayısıyla, Yunan ideolojisi "İslâm"a ve Türklere düşman
olup, Yunanhlann, kendilerini Avrupa'nın "kurucusu" saydı klannı, halbuki bugünkü Yunan'ın
eski Yunan ile hiçbir ilgisi olmadığını, kaldı ki antik Yunan felsefesinin kaynaklanıun da, Türk,
Arap ve Fars kaynaklarına dayandığını belirtmektedir.
Yine Yunanhlara göre "Europe" yani "Avrupa" kelimesi "Evropi" kelimesinden gelmekte
imiş. Yazara göre, "Avrupa" kelimesinin menşei Asurlular ve Finikelilerdir. Asurlularda "Erebu"
ve Finikelilerden ise "Erebi" kelimesi, batıya dönük, batıya bakan anlamına gelmektedir. Yunanlılar tarihi tahrif ederek, Avrupa uygarlığı= menşeinin kendileri olduğu propagandasını yapmaktadırlar.
Avrupa konusundaki bu görüşleri dolayısıyla, Yunanlılar, Türkiye'yi ve Türkleri Avrupa dışında bırakmaya ve Avrupa'dan izole etmeye çalişmaktadırlar.
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Bu arada yazar, Yunanhlann Osmanlı Devletini ve Türk tarihini kötülemeye çalişuklannı,
bunun için de, hem cehaletleri ve hem de kötü niyetleri sebebiyle, tarihi tahrif ettiklerini belirtmekte ve gerek Osmanlı Devletini, gerekse Türkleri savunmaktadır.
Kıbrıs konusuna da değinen yazar, bildiklerimizin dışı nda, eski Kıbns'ı n Yunanistan ve
Yunanlılı kla hiçbir ilgisi bulunmadığını, tarihi delillerle ispatlamaktadır.
Kitabın ikinci bölümünde yazar. Yunanistan'ı n, teker teker Balkan devletleriyle olan münasebetlerini özetlerken de, Yunanistan'ın Balkanlar'da tam bir "emperyalist" politika izlediğini
ve neredeyse bütün Balkan toprakları nı tarihen kendi malı sayarak, buralara göz diktiğini açı klamaya çalışmaktadır. Bu arada, bugünkü Bosna sorununa da değinerek Yunanistan ile Sırbistan arasındaki emperyalist işbirliğini de vurgulamaktadır. Keza, Yunanistan'ın Balkan politikasını n da Türkiye'yi Balkanlar'a solunama amacına ybnelik olduğunu ve Türkiye aleyhine bir nitelik taşıdığını belirtmektedir.
Kısacası, yazar, tabir câizse, bugünkü Yunanistan'ı yerden yere vurmaktadır. Eleştirileri
belgeli ve mantıklı, fakat bir hayli sert ve şiddetlidir. Yazarı n ifadelerinden çıkan bir sonuç da,
Yunanistan'ın bugün Avrupa'da hiç itibarı olmadığıdır ki, bu görüşün gerçeklere uyduğunu söylemek, herhalde kolay olmasa gerek. Şüphesiz, yazarın yazdı klannın ve söylediklerinin büyük
çoğunluğu tarihin ve günümüzün gerçeklerini aynen yansıtmaktadır. Fakat, bazı eleştirilerinde
şiddetin dozunu artırdığı ve bazı abartmalardan kendisini kurtaramadığı da gözden kaçmamaktadı r.
Bununla beraber, kitabın bir Yunanlı tarafından yazılmış olması, elbetteki çok ilginçtir. Bu
sebeple biz, bu kitabı n Türkiye'de değil de, Avrupa veya Amerika'da ve hatta bir Arap ülkesinde
bile yayı nlanması nı tercih ederdik. Bilindiği gibi, Arap dünyası, günümüzde, Türkiye'ye değil
Yunanistan'a destek vermeyi tercih etmektedir. Bu sebeple bu kitap bu ülkelerde yayı nlanmış olsaydı, etkisi o zaman daha fazla olacağı gibi, bazı abartmalardan da kaçınma imkanını elde ederek, yazdı kları= etki ve objektivitesini daha fazla takviye etmiş olurdu.
Fakat her şeye rağmen, Dr. Megalommatis'in kitabı, gayet ilginç olup her bakı mdan
okunmaya değer niteliktedir.
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