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1) Giriş bölümünde ciddi sıkıntılar vardır. Çünkü girişte okuyucuya genel olarak çalışmanın özeti hakkında 

ana fikir sunulur, ayrıca çalışmanın amacı, kapsamı, varsayımı, kısaca literatür çalışması gibi hususlara yer 

verilir, ama bu çalışmada yazar bu önemli nokta yazar tarafından göz ardı edilmiştir. Çalışma ana 

varsayımdan yoksundur.  

2) Çalışma düzensiz ve plansız hazırlanmıştır. Araştırma planı, çalışmanın ana hususlarından biri sayılır ve 

yol haritası niteliğindedir, fakat yazar bu  hususu dikkate almamış ve istelik başlıkları düzenlemeden ve 

numarlandırılmadan hazırlamıştır. Ayrıca giriş bölümünde de bu hususa değinilmemiştir. Dolayısıyla 

çalışma için bir plan  

3. Çalışmanın adı; İngiliz Arşiv Belgelerine göre, ibaresi yer almasına rağmen içeriği tam olarak bu hususa 

göre hazırlanmamıştır, örneğin İngiliz belgelerinin bazı örnekleri sunulmamıştır. Genelde bu tür tarihi 

çalışmalarda belgenin orjinalinin kopyaları eklerde sunulur, ama bu husus bu çalışmada gerçekleşmemiştir. 

4. İngliz arşiv belgeleri olarak daha fazla bazı metinlere dayanılmıştır. Fakat bu belgelerin sadece İngilizce 

kısaltmaları yazılmış ve bu kısaltmaların açılımları İnglizce bile yazılmamıştır. Örneğin; N.A. in U.K, 

CAB/24/120, açılımı verilmemiştir, mesele (NA in U.K’in açılımı National Archives The Cabinet Papers in 

United Kingdom) olarak belirtilmemiştir. Diğer kısaltmalarda aynı şekilde yazılmıştır. 

5. Türkçe çalışmlarında kullanılan yabancı kaynaklar, önce yabancı dilde yazılır ardından da Türkçeye 
tercüme edilir, bu çalışmada Arapça kaynaklar kullanılmış, fakat Türkçeye tercüme edilmeden ve Arapça 
orjinal hali yazılmaksızın ilgili kaynaklara işaret edilmiştir. bu eksikliğin giderilmesi önemlidir. Ayrıca bazı 
Arapça kaynaklar esksik biçimde işaret edilmiştir. örneğin; Darü’l Melik Abdülaziz, El- Küşşafü’l Tahlili’s 
Sahife-i Ümmü’l Kura 1343-1373, C. I, Riyad, 1999/1419.  (  ،الكشاف التحليلي لصحيفة ام القرى، دارة الملك عبدالعزيز

ميالدي،    1953-1924هجري،    1343-1373 ) burada miladi yılı hatalı yazılmıştır. Bir diğer örnekte ise; Es-Selman, 
Muhammed b. Abdullah; Tevhid El-Memleketi’l Arabiyyeti’s-Suudiyye, Cidde, 1416/1996. Kaynağın ismi 
eksik verilmiştir, Arapça orjinal ismi şöyledir; (  والسياسي الفكري  االستقرار  في  وأثره  السعودية  العربية  المملكة  توحيد 
  .(واالجتماعي

6. Bazı Arapça kaynak kullanılmıştır, aslında Arapça kaynak kullanmak olumlu bir nokta sayılır, fakat 
çalışmanın İngiliz arşivleriyle sınırlandırılması, bu tür kaynakların kullanılmamasını gerektirir, çünkü eğer 
kullanılan Arapça kaynaklar İngiliz arşivlerine atıfta bulunmuşsa, o zaman araştırmacı doğrudan ana 
kaynağa başvurmalıdır.  

7. Her bilimsel çalışmada  

7. Sonuç bölümünde de bazı sıkıntılar vardır, sıkıntıların başında yer alan husus ise; bu çalışmanın diğer 
çalışmalara göre literetürde herhangi farklı bir şey ortaya koymamıştır.  
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