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BİLİMSEL AÇIKLAMA TALEBİ
Dünya Türk Mutfağı Akademisi’nin yayınlamış olduğu bilimsel çalışmalar incelendiğinde, kitap
ödüllerinizle ilgili bilimsel çelişkilerin olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. İlgili konularda
oluşturulmuş olan raporlar dünya kamuoyu ve ilgili kitapların yazarları ile de paylaşılmıştır.
Sizlere ileteceğimiz konularda kitapların yazarları bilimsel bir açıklama yapamamışlardır.
Geçmişten günümüze kadar vermiş olduğunuz ödüllerle birlikte Ömur Akkor’un “Erken Dönem
İslam Mutfağı ve Kültürü” kitabı ile Musa Dağdeviren’in “The Turkish Cookbook” isimli kitabıyla
ilgili vermiş olduğunuz ödüllerin ve bu kitaplarda yer alan bilgilerin bilimsel açıklamalarını, varsa
ödül vermiş olduğunuz söz konusu kitaplarla ilgili bilimsel raporları tarafımıza ve kamuoyuna
açıklamanızı sizlerden talep etmekteyiz.
Dünya Türk Mutfağı Akademisi’nin oluşturmuş olduğu bilimsel çalışmalar göstermektedir ki:
“Best in the World” ifadesi ile ödül verebildiğiniz kitapların içerisinde yer almakta olan bilgiler
doğruluktan çok uzak kalabilmektedir. Bunların bazı örnekleri size ileteceğimiz raporlarda ve
çalışmalarda detaylı şekilde dünya kamuoyuna açıklanmıştır.

İletmiş olduğumuz tüm verilere dayanarak sizlere şunları sormaktayız;

1. Hangi bilimsel verilere ve yetkilere dayanarak İslam Peygamberi Hz. Muhammed
(S.A.V.)’in sofrasını ve İslam Mutfağını bilimsel doğruluktan çok uzak olarak yanlış şekilde
kitabında yazmış olan Ömur Akkor’un çalışmasına birincilik ödülü vererek ilgili kitabı
“Best in the World” olarak niteleyebildiniz?
2. Neye ve hangi değerlendirmelere göre vermiş olduğunuz ödülleri vermektesiniz?
3. Ödül vermiş olduğunuz kitapların içeriklerindeki bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak hangi
bilimsel çalışmaları yaptınız ve varsa bu çalışmalarda yer alan dayanaklarınız nelerdir?
4. Ödül verdiğiniz kitapları ve içerisinde yer almakta olan bilgilerin ve kaynakların
doğruluğunu teyit edebilmek için ne gibi bir prosedür uygulamaktasınız?
5. Size ilettiğimiz örneklerde yer alan raporlarımız gibi ödül vermiş olduğunuz kitapların
bilimsel dayanağı ve bu kitaplarda yer alan bilgilerin araştırmaya dayalı olarak
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karşılaştırmalı bilimsel çalışmaları var mı? Var ise bunları bizlerle ve kamuoyu ile
paylaşabilir misiniz?
6. Vermekte olduğunuz ödüllerinizin meşru zemini, bilimsel açıklamaları nedir?
7. Ödüllerinizi adil ve bilimsel olarak nitelendirip değerlendirebilmemiz için bizlere ve
kamuoyuna sunabileceğiniz geçerli nedenleriniz var mı? Varsa bu nedenler nelerdir?
8. Kitap içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek mi yoksa kontrol etmeden
mi ödül vermektesiniz?
9. Eğer kitapların içeriklerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit ediyorsanız, tespit etmiş
olduğumuz bilimsel çelişkilerin nedenleri sizce neler olabilir?
10. Bilimsel dayanağınız veya çalışmalarınız olmadan veya benzer konularda daha iyi
olabilecek kitapları araştırmadan neden ödül vermekte olduğunuz kitaplar ile ilgili “Best
in the World” diyerek ödül vermektesiniz?
11. Ödüllerinizin geçerliliğini kanıtlayan kaynaklar ve ödül vermiş olduğunuz kitaplarda yer
alan bilgiler ile ilgili bilimsel dayanaklarınız varsa bunları bizlerle ve kamuoyu ile
paylaşabilir misiniz?

Bu sorularımızı cevaplayabilmenizi ümit etmekle birlikte; bu konulara bilimsel bir cevap
veremeyeceğinizi de tespit ettiğimiz bilgilere dayanarak kuvvetli bilimsel argümanlarımızla
söyleyebilmekteyiz.
Vermiş olduğunuz ödüllerden iki tanesine bilimsel verilere ve çalışmalara dayanarak şerh
düşüyoruz. Verdiğiniz ödüllerin birçoğunun adil değerlendirmeler yapılarak verilmediği kapsamlı
bilimsel araştırmalar sonucunda anlaşılabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde vermekte
olduğunuz tüm ödüllerin kapsamlı çalışmalar yapılarak teyide muhtaç olduğunu savunmaktayız.
Söz konusu iki kitapla ilgili vermiş olduğunuz ödüllerin bilimsel geçerliliği de bulunmamaktadır.
Buradan yola çıkarak kitapların içeriklerinde yer almakta olan bilgileri bilimsel olarak teyit
etmeden vermekte olduğunuz tüm ödüllerin doğruluğunun bilimsel olarak detaylı şekilde
araştırılıp, karşılaştırmalı raporlar ile teyit edilmesi şarttır. Bunu yapamadığınız müddetçe
vermekte olduğunuz tüm ödüllerin meşru bilimsel dayanağının asla olamayacağını da kuvvetli
olarak savunmaktayız.
Dünya Türk Mutfağı Akademisi ilgili kitaplara vermiş olduğunuz ödülleri bilimsel kanıtlara ve
çalışmalara dayanarak onaylamamış ve ödüllerinize şerh düşmüştür. Detaylı araştırmalar
yapılacak olsa, ödül vermekte olduğunuz kitapların büyük bir bölümünün meşru bilimsel bir
dayanağını bulamama olasılığımızın çok yüksek olduğunu da ifade etmek istiyoruz.
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Ek olarak: Bilimsel açıdan doğruluğu bulunmayan bilgiler içeren kitaplara dünyanın en iyisi
diyerek ödül verebildiğiniz için sizleri kınamaktayız. Bilimsel olarak karşılaştırmalı şekilde ayrıntılı
değerlendirme raporlar oluşturmadan ve kitapların içeriklerindeki bilgileri bilimsel olarak teyit
etmeden verebildiğiniz tüm ödüllerinize şerh düşmekteyiz.
Tarafınıza Bildiririz
Dünya Türk Mutfağı Akademisi Adına
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https://tmdh.net/raporlar/item/529-table-of-the-messenger-of-allah-comparative-report.html
https://tmdh.net/raporlar/item/249-the-turkish-cookbook-turk-mutfagi-icin-uygun-degildir-raporu.html
https://tmdh.net/makaleler/item/527-what-is-islamic-cuisine-culture-and-what-is-not.html
https://www.youtube.com/watch?v=pqZvnOJtRSw&t=1755s
https://www.youtube.com/watch?v=sHy9Q5m30RY&t=360s
https://tmdh.net/duyurular/item/531-omur-akkor-a-gonderilmis-olan-mektup.html
https://www.youtube.com/watch?v=bKR9eXVD0gA









https://m.haberturk.com/bursa-haberleri-amp/8684038-peygamber-sofrasi-ile-ulastigi-birinciligin-gururunu-yasiyor
http://www.ucuncunesil.com/2016/06/22/10003
https://anayurtgazetesi.com/amp/haber/10523271/lezzet-oskarina-sef-omur-akkor-secildi
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-writer-wins-2012-gourmand-cookbook-award/271322
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