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San~r~z, kitab~n kendisi kadar yazar~~da ilginç bir ki~i olarak görünmektedir. Bu sebeple,
kitab~~hakk~nda bilgi vermeden önce, yazar~n k~sa biyografisinden söz etmek daha yararl~~olacakt~r.
Yazar bir Yunan vatanda~~~olmakla beraber, ailesi aslen Kastamonu'ludur. Kendisi 1956 y~l~nda Atina'da do~mu~~ve Atina Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nden mezun olmu~tur. Yüksek lisans ve doktora çali~malanm, Paris, Brüksel, Munster, ~am, Kudüs ve Ba~dat üniversitelerinde yapm~~. Çal~~malar~~antik diller, tarih, felsefe, arkeoloji, din ve edebiyat alanlar~n~~kapsamakta ve kendisinin belirtti~ine göre, Yunanca'dan ba~ka, ~ngilizce, Frans~zca, Almanca, Rusça,
~ talyanca, ~spanyolca, Arapça, Farsça, Modern ~branice ve Türkçe bilmektedir. Yazar Türkiye'de
de bulunmu~~ve 1986 y~linda Abdi ~pekçi Gazetecilik Ödülü'nü alm~~t~r.
Yazar, 1993 y~linda Kahire'deki el-Ezher Üniversitesi'nde iken Müslüman olmu~~ve "resmi
Yunan ideolojisini" ele~tirdi~i için de, görevli bulundu~u Pantheon Üniversitesi'nden azledilmi~tir.
Yazar, Yunanistan~~ve Yunan d~~~politika= yerden yere vurdu~u 50 sayfal~k kitapçi~~n~~iki
bölüme aprnu~. Birinci bölümde, Yunan devlet ve toplumunun Türkiye dü~manl~~~n' ve ikinci
bölümde de Yunanistan'~n Balkan ülkeleri ile olan münasebetlerini incelemektedir.
Yazar Megalommatis, Yunanistan'daki Türk dü~manli~nun kökenini Ortodoks Kilisesi'ne
ba~lamakta ve bir "Yunan kültürirnün mevcut olmad~~~n~, esas~nda Yunan kültürü denen ~eyin
bir "Ortodoks kültürü-nden ibaret bulundu~unu belirterek, Yunan Ortodoks kilisesinin, e~itimin en alt kademesinden ba~layarak, hükümet ve parlâmentoya kadar bütün Yunan toplumunu
etki ve kontrolü alt~nda tuttu~unu, Yunan Anayasas~'n~n bile Allah'~n ad~~ile ba~lad~~~n~, parlâmentonun aç~l~~~n~n papazlar taraf~ndan yap~ld~~~n~~söylemektedir. Üniversitelerde bile, sosyal
bilimlerin ö~retiminde Ortodoks kilisesinin egemen oldu~unu, bu sebeple de Yunan üniversitelerinde sosyal bilimler ö~retiminin, Bat~~üniversitelerinin hiçbiri ile mukayese edilemeyecek kadar dü~ük kalitede oldu~unu, "doktora" yapmak için hiçbir kur ve seminer yap~lmad~~~n~, sadece bir profesörün takdirinin yetti~ini ileri sürmektedir. Yazar, lise diplomas~~olmayanlar~n bile
"tarihçi" geçindi~ini söylemektedir.
Ortodoks kilisesinin bu durumu dolay~s~yla, Yunan ideolojisi "~slâm"a ve Türklere dü~man
olup, Yunanhlann, kendilerini Avrupa'n~n "kurucusu" sayd~ klann~, halbuki bugünkü Yunan'~n
eski Yunan ile hiçbir ilgisi olmad~~~n~, kald~~ki antik Yunan felsefesinin kaynaklan~un da, Türk,
Arap ve Fars kaynaklar~na dayand~~~n~~belirtmektedir.
Yine Yunanhlara göre "Europe" yani "Avrupa" kelimesi "Evropi" kelimesinden gelmekte
imi~. Yazara göre, "Avrupa" kelimesinin men~ei Asurlular ve Finikelilerdir. Asurlularda "Erebu"
ve Finikelilerden ise "Erebi" kelimesi, bat~ya dönük, bat~ya bakan anlam~na gelmektedir. Yunanl~lar tarihi tahrif ederek, Avrupa uygarl~~~= men~einin kendileri oldu~u propagandas~n~~yapmaktad~rlar.
Avrupa konusundaki bu görü~leri dolay~s~yla, Yunanl~lar, Türkiye'yi ve Türkleri Avrupa d~~~nda b~rakmaya ve Avrupa'dan izole etmeye çali~maktad~rlar.
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Bu arada yazar, Yunanhlann Osmanl~~Devletini ve Türk tarihini kötülemeye çali~uklann~,
bunun için de, hem cehaletleri ve hem de kötü niyetleri sebebiyle, tarihi tahrif ettiklerini belirtmekte ve gerek Osmanl~~Devletini, gerekse Türkleri savunmaktad~r.
K~br~s konusuna da de~inen yazar, bildiklerimizin d~~~ nda, eski K~bns'~ n Yunanistan ve
Yunanl~l~ kla hiçbir ilgisi bulunmad~~~n~, tarihi delillerle ispatlamaktad~r.
Kitab~n ikinci bölümünde yazar. Yunanistan'~ n, teker teker Balkan devletleriyle olan münasebetlerini özetlerken de, Yunanistan'~n Balkanlar'da tam bir "emperyalist" politika izledi~ini
ve neredeyse bütün Balkan topraklar~ n~~ tarihen kendi mal~~sayarak, buralara göz dikti~ini aç~ klamaya çal~~maktad~r. Bu arada, bugünkü Bosna sorununa da de~inerek Yunanistan ile S~rbistan aras~ndaki emperyalist i~birli~ini de vurgulamaktad~r. Keza, Yunanistan'~n Balkan politikas~n~ n da Türkiye'yi Balkanlar'a solunama amac~na ybnelik oldu~unu ve Türkiye aleyhine bir nitelik ta~~d~~~n~~belirtmektedir.
K~sacas~, yazar, tabir câizse, bugünkü Yunanistan'~~ yerden yere vurmaktad~r. Ele~tirileri
belgeli ve mant~kl~, fakat bir hayli sert ve ~iddetlidir. Yazar~ n ifadelerinden ç~kan bir sonuç da,
Yunanistan'~n bugün Avrupa'da hiç itibar~~olmad~~~d~r ki, bu görü~ün gerçeklere uydu~unu söylemek, herhalde kolay olmasa gerek. ~üphesiz, yazar~n yazd~ klann~n ve söylediklerinin büyük
ço~unlu~u tarihin ve günümüzün gerçeklerini aynen yans~tmaktad~r. Fakat, baz~~ ele~tirilerinde
~iddetin dozunu art~rd~~~~ve baz~~abartmalardan kendisini kurtaramad~~~~da gözden kaçmamaktad~ r.
Bununla beraber, kitab~n bir Yunanl~~taraf~ndan yaz~lm~~~olmas~, elbetteki çok ilginçtir. Bu
sebeple biz, bu kitab~ n Türkiye'de de~il de, Avrupa veya Amerika'da ve hatta bir Arap ülkesinde
bile yay~ nlanmas~ n~~ tercih ederdik. Bilindi~i gibi, Arap dünyas~, günümüzde, Türkiye'ye de~il
Yunanistan'a destek vermeyi tercih etmektedir. Bu sebeple bu kitap bu ülkelerde yay~ nlanm~~~olsayd~, etkisi o zaman daha fazla olaca~~~gibi, baz~~ abartmalardan da kaç~nma imkan~n~~elde ederek, yazd~ klar~= etki ve objektivitesini daha fazla takviye etmi~~olurdu.
Fakat her ~eye ra~men, Dr. Megalommatis'in kitab~, gayet ilginç olup her bak~ mdan
okunmaya de~er niteliktedir.
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