
 
Uluslararası Hukuk ve Politika 
Cilt 2,  No: 8 ss.53-74 2007© 

                                                

 
 

 
Amerikan’ın Ortadoğu Politikasının  
Şekillenmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü 
Erhan AKDEMİR 

 

 

Özet  

ABD’de dış politika oluşum sürecinde düşünce kuruluşlarının rolü ve bu rolün özellikle Ortado-
ğu özelindeki etkileri oldukça önemlidir. Bugünkü Amerikan dış politikasının Ortadoğu politika-
sını incelediğimiz zamanda, bölgenin Amerikan dış politikası açısından en öncelikli konu oldu-
ğunu gözlemlemekteyiz. Bu politikanın öncelikleri arasında sıranın en başında yer almasının 
temel nedeni de mevcut ABD yönetiminin dayandığı fikri temeller (Yeni Muhafazakârlık) ve ka-
rar alıcı merciiler üzerinde oldukça etkin bir nüfuza sahip olan belirli düşünce kuruluşlarıdır. Bu 
kuruluşların arasında başta AEI olmak üzere AIPAC, WINEP, JINSA ve PNAC gibi isimleri 
sayabiliriz. Amerika’daki düşünce kuruluşları, değişik düzeydeki insanları bir arada toplayarak 
Amerikan dış politikasına ilişkin konular üzerine çeşitli toplantılar, sempozyumlar düzenlemekte-
ler, araştırma yapmaktalar ve kendi fikirleri doğrultusunda bu davetli kişileri etkilemeye çalış-
maktadırlar. Bir araya toplanan bu kişiler arasında çoğu zaman Amerika Kongresi’nden ve ka-
rar alıcı mercilere yakın isimlerden de önemli simalar bulunmaktadır. 
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AMERİKA’NIN DIŞ POLİTİKASINDA DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ YERİ VE ÖNEMİ 

Genel Olarak Düşünce Kuruluşu Kavramı 

Düşünce kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı gütmeyen, 
araştırma yapmak amacıyla oluşturulan, akademik dünya ile devletlerin veya hükümetlerin 
politikalarının uygulamaya geçirilmesinde köprü vazifesi gören bağımsız kuruluşlardır.1  Üni-
versiteler bünyesinde sıklıkla ve dışarıya da çok açık olmayacak şekilde gerçekleştirilen ku-
ramsal ve yöntemsel tartışmalar, gerçek politika alanlarında yaşanan sorunlara uzak kalmak-
tadır. Hükümet bünyesinde ise memurlar, dış politikanın yörüngesinin daha geniş şekilde 
yeniden değerlendirilmesi ile geri adım atmanın çok zor olduğu ve gündelik politikaların ge-
rektirdiği somut talepler içerisinde boğulmaktadırlar. İşte bu çerçevede, gerçek dünya ile fi-
kirler dünyası arasındaki boşluğun doldurulması gereği de düşünce kuruluşlarına olan ihtiya-
cı doğurmuştur.2      

20. yüzyılın büyük bölümünde, başta Amerika olmak üzere daha az sayılarda da olsa 
Kanada ve Batı Avrupa’da da, bir örgütsel fenomen olarak düşünce kuruluşları devlet 
politikaları üzerinde görüşler bildirmişler ve araştırmalar yapmışlardır.3

 
1  Richard N. Haass, Think Tanks and U.S. Foreign Policy: A Policy-Maker's Perspective, < http:// usinfo.state. 

gov/journals/itps/1102/ijpe/pj73haass.htm >, s. 1, (16.11.2005). 
2  Ibid., s. 1. 
3  James G. McGann, Think Tanks and the Transnationalization of Foreign Policy, s. 2,                                                      

< http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpe/pj73mcgann.htm >, s. 1, (15.11.2005). 
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1980’lerden başlayarak, Soğuk Savaş’ın sona ermesi, küreselleşmenin etkisinin 
artması ve ulusal sınırları aşan sorunların sayısındaki artışla birlikte düşünce kuruluş-
larının da dünya çapındaki görünürlüğünde ciddi oranda bir yükseliş yaşanmıştır. Bu-
gün yeryüzünde bulunan düşünce kuruluşlarının üçte ikisi 1980 yılından sonra kurul-
muştur. Düşünce kuruluşları üzerinde küreselleşmenin etkisinin en belirgin şekilde 
görüldüğü bölgeler arasında Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güneydoğu Asya’nın 
bir bölümünü sayabiliriz. 4

Bugün neredeyse her ülkede varlık gösteren düşünce kuruluşları birkaç milyon çalışa-
na ve belirli bir entelektüel özgürlüğe sahiptir. Düşünce kuruluşları artık siyasi sistemlerin, 
belirli faaliyetleri ve örgütsel yapılanmaları gibi, çeşitli kademelerinde faaliyet göstermek-
tedirler. Siyasi manzaranın kalıcı bir parçası olan düşünce kuruluşları, bir çok ülkede siya-
sal sürecin ayrılmaz bir parçası durumuna da gelmişlerdir. 

Düşünce kuruluşlarının en belirgin özelliği siyasi tavsiyelerde bulunabilme yetisi-
dir. Bu çerçevede de, düşünce kuruluşlarında ‘düşüncenin’ modern devletlerin ulusla-
rarası alandaki meydan okumaları ve bu meydan okumalara ilişkin politikaların gelişti-
rilmesine dair olduğu düşünülmektedir. Esasen, birçok ülkedeki düşünce kuruluşları 
da bunu hedeflemekte ve bu politikalar üzerinde etkin olmaya çalışmaktadırlar. Çeşitli 
ülkelerdeki düşünce kuruluşlarını incelediğimiz zamanda bu çabalarında önemli başa-
rılar elde ettikleri gözlerden kaçmamaktadır.5   

Düşünce kuruluşları, hükümetler veya liderler tarafından vaat edilmiş politikaların 
hem entelektüel hem de bilimsel yanlarının haklılığını kanıtlamak için siyasi çevrelerce 
kullanılmaktadırlar. 6  

Çeşitli düşünce kuruluşları değişik ideolojik fikirler gütmekteyken, aynı zamanda hepsinin 
tek bir ortak hedefi bulunmaktadır. O hedefte, kamuoyu üzerinde ve başını siyasilerin çektiği 
entelektüel çevre tarafından şekillenen siyasi kararlar üzerinde etkin bir nüfuza sahip olmak-
tır. Bu bakımdan, özgün siyasi gündem yaratmayı hedefleyen düşünce kuruluşlarının siyasi-
ler ve siyasal partilerle olan ilişkilerinde oldukça önem arz etmektedir. Gerçekten, siyasiler ve 
siyasal partiler düşünce kuruluşlarının temel hedef gruplarıdır. Hatta bazı demokrasilerde si-
yasi partilerin kendi düşünce kuruluşlarını oluşturduklarına da rastlanmaktadır.  

 Belirli siyasi çevrelere taraf olan düşünce kuruluşlarının belirgin üç temel faaliyeti 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, düşünce kuruluşlarının bağlı bulunduğu siyasi 
partilerin lider kadrolarına siyasi tavsiyelerde bulunmalarıdır. İkincisi, parti üyelerini ve 
üye adaylarını kamu görevlerinde kullanabilmek için yetiştirmek ve eğitmektir. Üçüncü 
temel faaliyet de, siyasi açıdan hemfikir olunan kişi ve kuruluşlarla parti arasında bir 
ağ oluşturmaktır.7  

Gerek düşünce kuruluşlarının gerek lobilerin, hükümetlerin politikaları üzerinde bas-
kın olma hedefleri aslında onları benzermiş gibi gösterse de her iki grubun ayrıldığı te-
mel bir nokta bulunmaktadır. Bu nokta, düşünce kuruluşlarının medyada ve kamuoyun-
da göz önünde bulunma merakıdır. Bu merakın getirisi olan taraflı medyacılık ve yayın-
cılık da iki grup arasındaki bir diğer önemli ayrımdır.8

                                                 
4  Ibid., s. 2.  
5  Gerald Baier ve Herman Bakvis, ‘Think Tanks and Political Parties: Competitors or Collaborators?’, 

Canadian Jounal of Policy Research, Vol. 2, No. 1, Spring 2001, s. 107–113. 
6  Ibid., s. 109 – 110. 
7  Ronald Meinardus, Think Tanks and Political Parties, < http://times.hankooki.com/ lpage/opinion/ 

200501/kt2005012019032754280.htm >, s. 2 – 3,  (15.11.2005). 
8  Ibid., s. 2 – 3. 
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Amerikan siyasi sistemini meydana getiren üçlü, yargı – yasama – yürütme zinciri-
ne dördüncü bir halka olarak eklenen düşünce kuruluşlarının9 karar alma mekanizma-
larını etkilemede çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en öne çıkanı 
Kongre ile sürekli ve çok sıkı bir şekilde temas halinde bulunulmasıdır. Kongre üyele-
rine, Senatörlere, Temsilciler Meclisi üyelerine ve bürokratlara yakın olan bir düşünce 
kuruluşunun bu yakınlığın derecesine göre karar alma mekanizmalarına da yansımak-
tadır. Örneğin, Amerika’da faaliyet gösteren ve Kongre üyelerinin birçoğuna oldukça 
fazla yakınlığı bulunan AIPAC, İsrail ile ilgili bir konu gündeme geldiği zaman süreci İs-
rail’in çıkarları doğrultusunda istediği gibi yönlendirebilmektedir.10 AIPAC Kongre üye-
leriyle senede 2000’den fazla toplantı düzenleyerek, 100 kadar federal örgütle yakın 
ilişki içerisinde bulunarak ve 200 üniversitede öğrencilere yönelik yasama süreci, dış 
politika, siyasi işler konularında staj eğitimi verip bu kişileri daha sonra hükümetin 
değişik kademelerinde veyahut İsrail’de görevlendirerek hükümetlerin İsrail yanlısı 
birçok yasayı kabul etmelerini sağlamaktadır.11 1986 yılında dönemin ABD Dışişleri 
Bakanı olan Shultz İsrail’e ilişkin bir yasa tasarısı hazırlanırken bizzat AIPAC’dan ne 
tür bir yardım paketi ve silah istediklerini yazılı olarak bildirmelerini istemesi bu dü-
şünce kuruluşunun karar alam sürecindeki etkisinin görülmesi açısından oldukça 
önemlidir.12 AIPAC ayrıca, ABD seçimlerinde New York, Florida, İllinois ve California 
gibi önemli merkezlerde, İsrail yanlısı adaylara sağladığı mali destekler aracılığıyla 
Amerikan iç politikasında da önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır.13  

Farklı dillerde yayınlanan bilimsel raporlar, Kongre ve Senato üyelerine konuşma 
taslakları hazırlamak, Kongre üyelerine gönderilen mektuplar ve düzenli aralıklarla 
gerçekleştirilen konferans ve seminerlerde karar alma mekanizmalarını etkilemede 
kullanılan diğer araçlardır. 

Vakıfların, derneklerin ve kişilerin yaptıkları bağışlar ve yardımlar düşünce kuruluş-
larının temel mali kaynaklarını oluşturmaktadır. Ayrıca, düşünce kuruluşları tarafından 
düzenlenen konferans ve seminer gelirleri, yine bu kuruluşlarca basılan düzenli yayın-
ların satışından elde edilen gelirler ve üye aidatları düşünce kuruluşlarının diğer mali 
kaynakları arasındadır.  

ABD’de Düşünce Kuruluşlarının Gelişimi 

Ortaya Çıkış ve Gelişimleri  

ABD’de sayıları 1500’ün üzerinde bulunan14 düşünce kuruluşlarının temel hedefi ola-
rak yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonucunda kamuoyunda ve dış politikada ka-
rar alıcı merciler üzerinde etki sahibi olabilmek gösterilebilir. 

ABD’de 1907 ve 1950 tarihleri arasında sayıları iki düzineden az olan düşünce kuruluşla-
rının 1980’lerin başlarından itibaren hem sayıları hem de önemleri giderek artmıştır.  Bu da 
özellikle II. Dünya Savaşı’nı takiben hegemon bir güç durumuna gelen ABD’nin uluslararası 
politikada kazandığı önem ve sorumluluktan kaynaklanmaktadır. 
                                                 
9  Aydan Kodaloğlu, ‘ABD’de Lobi ve Lobicilik’, Avrasya Dosyası, Cilt:, 1, Sayı:, 4, 1994, s. 30-33. 
10  Arı, 2000, op. cit., s. 247. 
11  The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)<http://www.aipac.org/documents/whoweare. html>, (17. 

11. 2005). 
12  Eric M. Uslaner, ‘All Politics Are Group: Interest Groups and the Making of Foreign Policy’, Interest Group Politics, Allan J. 

Cigler ve Burdett A. Loomis (Der.), (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1995), s. 375. 
13  Charles Lipson, ‘American Support for Israel: History, Sources, Limits’, Israel Affairs, Vol. 2, No. 3 – 4, 

1996,  s. 129.-146. 
14  Think Tanks in Brief , < http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpe/pj73fact2.htm >, s. 1, (15.11.2005). 
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Amerika’daki düşünce kuruluşları dünyanın diğer yerlerindeki bu tür kuruluşlardan 
belirgin bir farkla ayrılmaktadır. Bu belirgin fark ise Amerika’daki düşünce kuruluşları-
nın diğer ülkelerdeki örneklerine nazaran benimsedikleri fikirlerini karar alıcılara ulaş-
tırmada daha az kısıtlamalara uğramalarından ve kamuoyunu etkilemede daha fazla 
fırsatlara sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Yani, diğer ülkelerdeki benzer kuru-
luşlarla kıyaslandıklarında ABD’deki düşünce kuruluşlarının bir çoğu, özellikle döne-
min yönetimine yakın kuruluşlar, dış politika yapımında çok daha etkin bir nüfuza sa-
hiplerdir.15

Düşünce kuruluşlarının bir kısmı, dış politika karar alma süreçlerinde kendi fikirlerini 
yaymak veya öne çıkarmak için kendilerine özgü bazı taktikler takip etmekteler ve bir ta-
kım kanallar aracılığıyla karar alıcı mercilere ulaşmak istemektedirler. Örneğin, Heritage 
Foundation kendisine hedef olarak Kongre’yi seçmiş ve politikalarını Kongre üzerinden yü-
rütmeyi düşünmüştür. Brookings Institution ise kendisine akademisyenler ve üniversite öğ-
rencileri gibi daha çok bilimsel analizler üretebilen bir hedef kitlesi belirlemiştir. Ayrıca, 
Kongre üyelerini, dışişleri bürokratlarını, dış haberler ile ilgili gazetecileri ve dış politika ko-
nusu ile ilgili diğer fikir adamlarını çeşitli seminerlere, panellere davet etmek hatta zaman 
zaman bu kişiler ile öğle ve akşam yemeklerinde fikir jimnastikleri yapmak düşünce kuru-
luşlarının karar alıcılara ulaşmak için kullandıkları stratejiler arasındadır. Bunların da öte-
sinde, düşünce kuruluşları benimsedikleri fikirlerini güçlendirmek için ABD dış politikasına 
değişik bakış açılarının tartışıldığı kurslar düzenlenmekte ve bu kurslara da karar alıcı mer-
cilerdeki bazı kişilerde bu kurslara katılmaları için davet edilmektedirler.  

Öte yandan, düşünce kuruluşlarının politika yapımında veya politika yapımının şe-
killenmesinde ne derece etkili oldukları Amerikalı fikir adamlarının halen üzerinde ça-
lıştıkları ve çok net bir cevap bulamadıkları16 da bir diğer gerçektir. 

ABD’de siyasi karar alıcılar üniversitelerin, çıkar gruplarının, iş dünyasının veya hukuk 
firmalarının uzmanlarının önerilerini, düşüncelerini duymaya hevesliyken, diğer yandan da 
düşünce kuruluşlarının veya politika araştırma merkezlerinin fikir üreticilerine de giderek 
artan bir oranda güven ve ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum özellikle 1992 yılındaki seçim 
kampanyalarında Bill Clinton’ın özellikle Washington temelli bazı düşünce kuruluşlarıyla 
(Progressive Policy Institute, the Economic Policy Institute ve the Institute for 
International Economics) kurduğu ilişkilerde belirgin bir şekilde görünmüş buna benzer bir 
duruma ayrıca George W. Bush’un başkan olarak seçildiği 2000 ve 2004 ABD Başkanlık 
seçimlerinde de rastlanmıştır.17

Amerikalı bilim adamları, düşünce kuruluşlarını gerek belirli dönemlerdeki etkilerine 
gerek belirli dönemlerde uluslararası alanda yaşanan gelişmelere gerekse de Amerikan iç 
siyasetinde meydana gelen siyasi hareketliliğe bağlı olarak dört temel nesil içerisinde ince-
lemektedirler: 

Birinci Nesil Düşünce Kuruluşları 

Amerikalı siyasetçiler ve bilim adamları arasında ilk düşünce kuruluşunun ne zaman 
ortaya çıktığına dair bir uzlaşıdan yoksun olunsa da 1800’lerde politika araştırma 
merkezlerinin özelliklerini, işlevlerini ve karakteristiğini yansıtan birkaç örgüt ortaya 
çıkmıştır.  
                                                 
15  Andrew Denham and Mark Gernett, British Think Tanks and the Climate of Opinion, (London: UCL Press, 

1998), s.19. 
16 Donald E. Abelson, ‘Do Think Tanks Matter? Opportunities, Constraints and Incentives for Think Tanks 

in Canada and the United States’, Global Society, Vol. 14, No.2, April 2000, s.213-236. 
17  Donald E. Abelson, ‘From Policy Research to Political Advocacy: The Changing Role of Think Tanks in 

American Politics’ Canadian Review of American Studies, Vol. 25, No:1, Winter 1995, s.1-21. 
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Yerel, federal ve Merkezi teşkilatlarla resmi anlamda bağ kuran bu ilk düşünce kuruluş-
ları arasında 1894’te Jane Addams, Bertha Palmer and Lyman Gage tarafından Chicago 
Eyaleti’nde rüşvetle mücadele, vergi politikalarının makul hale getirilmesi, mali reformların 
sağlanması ve federal hükümetin etkinliğinin arttırılması amacıyla kurulan ve çalışmalarına 
halen devam etmekte olan Chicago Civic Federation (CCF)18’nı ve 1900’de Ralph Easley ve 
Gertrude Beeks Easley’in yoğun çabaları sonucu kurulan, yerel yönetimleri sorumluluk 
alma, daha etkin olma ve yerel yönetimlerin geleceğinin şekillenmesinde lider bir rol üste-
lenme konularına odaklanan ve 1949’da işlevini yitiren New York temelli muhafazakâr The 
National Civic Federation (NCF)’nı sayabiliriz.19 1900’lerin başlarında ise, gerek iç politikada 
gerek dış politikada hükümetlere resmî anlamda görüş bildiren düşünce kuruluşları ortaya 
çıkmıştır. Bu süreçte yer alan düşünce kuruluşları arasında 1907’de kurulan the Russel Sage 
Foundation,  1910 yılında Pittsburgh’lu çelik patronu olan Andrew Carnegie tarafından ku-
rulan Carnegie Endowment for International Peace, 1919’da eski Amerikan başkanlarından olan 
Herbert Hoover tarafından kurulan Hoover Institution ve 1921 yılında kurulan Council on 
Foreign Relations sayılabilir. Bu üç kuruluşu takiben, 1927’de Brookings Institıtion ve 1943’de 
American Enterprise Institute for Public Policy Research kurulmuştur.20 Yukarıda sayılan düşünce 
kuruluşları içerisinde en etkili olanı American Enterprise Institute’dür. Bu kuruluş bugünkü 
Amerikan dış politikasının temelini oluşturan muhafazakâr yapının tamamen yanında yer 
almaktadır. 21

Carnegie Endowment ve Brooking Institution’ın en önemli özellikleri ve öncelikleri kaliteli 
akademik çalışmalar yaratabilmektedir. Bu kuruluşlar, kitap, dergi, makale gibi doküman-
lar yayınlayarak değişik çevrelere ve hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadırlar.  

Carnegie Endowment, 120’nin üzerinde ve çeşitli dillerde çıkan, dünyanın en önde ulusla-
rarası politika ve ekonomi dergilerinden olan Foreign Policy adlı dergiyi yayınlamaktadır.22 
Carnegie Endowment’ın ayrıca, dış politikaya ilişkin önemli yayınları da bulunmaktadır. Bun-
lar arasında Ortadoğu’ya ilişkin olarak ‘Is Gradualism Possible? Choosing a Strategy for 
Promoting Democracy in the Middle East’’ ve Avrupa Birliği’ne ilişkin olarak ise ‘The 
Enlargement of the European Union: Consequences for the CIS Countries’’adlı raporları 
sayabiliriz.  

Amerikan kurumlarının performansını ve kamu düzeninin niteliğini yükseltmeyi 
hedefleyen Brookings Institution’ın da bu alanda önemli çalışmaları mevcuttur. 
‘Brookings Papers on Economic Activity’ ve ‘Economia’ Brookings Institution tarafından 
çıkarılan önemli süreli yayınlardandır.  

Bu iki kurumun bünyesinde çalışan bilim adamları ilk zamanlarda politika yapıcıla-
ra sadece tavsiyelerde bulunmaktaydılar. İlk başlarda amaçlanan hedef salt olarak si-
yasi kararlar üzerinde etki yaratmak değildi. Fakat kamuoyunu ve karar vericileri takip 
edilen politikalar sonucunda ortaya çıkabilecek durumlar hakkında bilgilendirmeyi 
hedeflemekteydi. 

                                                 
18  <http://www.civicfed.org/about.html>, s.1 (21.11.2005). 
19  Beverly A. Cigler, ‘Not Just Another Special Interest: Intergovernmental Representation’, Allan J. Cigler 

and Burdett A. Loomis (Ed.), Interest Group Politics, (Washington D.C., Congressional Quarterly Press, 
1995), s.141. 

20  < http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpe/pj73bios.htm >, (13.09.2004). 
21  Bu kuruluş ile ilgili ayrıntılar ilerleyen bölümlerde aktarılacaktır. 
22  < http://www.carnegieendowment.org/about/ >, (22.10.2005). 
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Robert Kagan, Carnegie Endowment bünyesinde çalışan en önemli simadır. Kagan, 
NATO’nun genişlemesi, milli güvenlik, Amerika – Rusya ilişkileri, terörizm, Amerikan 
dış politikası, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Irak konularında Carnegie Endowment’da ça-
lışmalarına devam etmektedir.23  

Martin S. Indyk’de Brookings Institution’ın en önemli yüzüdür. 1995–97, 2000–01 
yılları arasında Amerika’nın İsrail Büyükelçisi olarak görev yapan Indyk, Arap-İsrail an-
laşmazlığı İran, Irak, Cezayir, Libya ve Kuzey Afrika konuları üzerinde çalışmalarına 
devam etmektedir.24

İkinci Nesil Düşünce Kuruluşları 

II. Dünya Savaşı’nın sonucunda oluşan iki kutuplu dünyada sorumlulukları artan bir 
süper devlet olarak ABD’nin dış ve güvenlik politikalarında daha fazla araştırma ya-
pılmasına, fikir üretilmesine ve uzman görüşüne gerek duymaktaydı. Bu durum ise dü-
şünce kuruluşlarının öneminin artmasına sebep oldu.25 Hatta bu dönem içerisinde 
düşünce kuruluşları hükümetlerden ve istihbarat kuruluşları tarafından büyük ölçüde 
maddi olarak desteklenmişlerdir.  

İkinci nesilde ortaya çıkan en önemli düşünce kuruluşu Mayıs 1948’de kurulan RAND 
Corporationn’dır. Maddi açıdan büyük oranda Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen bu 
kuruluşun başlıca amacı ‘düşünülmeyeni düşünmek’ ve Amerika’nın güvenlik çıkarlarını en 
iyi şekilde savunmak ve ilerletmektir.26 RAND Corporation’a ek olarak 1961 yılında Hudson 
Institute ve 1968 yılında da Urban Institute ortaya çıkmıştır.27  

Düşman saldırılarına karşı en iyi savunmanın nasıl olacağına ilişkin RAND 
Corporation’ın Hava Kuvvetleri’ne yönelik tavsiyeleri, Hudson Institute’ün Amerika’nın 
nükleer caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları, Urban Institute’ün toksit 
atıkların güvenli bir şekilde taşınmasına yönelik faaliyetleri bu üç kuruluşun bu dönem 
içerisinde çeşitli politika yapım süreçlerinde etkin olmalarına sebep olmuştur.28

RAND Corporation’ın 2003 yılında çıkan ‘Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty’ 
ve 2005 yılında çıkan ‘Countering the New Terrorism’ ve ‘The Muslim World After 9/11’ adlı 
kitapları onun dış politikaya ilişkin önemli yayınları arasındadır.29  

Hudson Institute’ün en göze batan ismi, bu düşünce kuruluşunun Ortadoğu bölümünü 
yönetem Meyrav Wurmser’dir. Meyrav Wurmser’in eşi, David Wurmser, Amerikan Girişim 
Enstitüsü (American Enterprise Institute –AEI)’nün Ortadoğu Çalışmaları Bölümü Başkanıdır. 
Hudson Institute’ün ses getiren çalışmalarından biri ‘2000’e Doğru İsrail İçin Yeni Bir Strateji’ 
başlıklı araştırma raporudur. Bu rapor İsrail’in kapsamlı barış yaklaşımı yerine geleneksel ‘güç 
dengesi’ politikalarının takip edilmesi gerektiğine dikkat çekmekteydi. Rapor ayrıca, karşı 
karşıya kalınan hayati tehditlerin etkisiz bırakılması için bazı bölge ülkeleriyle işbirliğine gidi-
lebileceğinin de altını çizmekteydi.30

                                                 
23 < http://www.carnegieendowment.org/experts/index.cfm?fa=topics >, (21.11.2005).  
24 < http://www.brook.edu/scholars/mindyk.htm >, (21.11.2005). 
25 Donald E. Abelson, American Think Tanks and Their Role in US Foreign Policy,  (New York, St. Martin’s Press, 

Inc., 1996), s.50. 
26 Abelson, 2000, op. cit., s.218. 
27 Donald E. Abelson, ‘Think Tanks in the United States’, Diane Stone, Andrew Denham and Mark Garnett 

(Ed..), Think Tanks Across Nations : A Comparative Approach, (Manchester and New York, Manchester 
University Press, 1998), s.112 – 113. 

28 Abelson, 2000, op. cit., s.218. 
29 < http://www.rand.org/publications/best_archive/bestsellers.0105.html >, (21.11.2005). 
30 Erhan Canikoğlu, ‘İsrail, ABD’deki Yahudi Varlığı ve İkinci Körfez Savaşı’, Türel Yılmaz – Mehmet Şahin – Mesut 

Taştekin  (Der.), Ortadoğu Siyasetinde İsrail, (Ankara, Platin Yayınları 2005), s. 227. 
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Amerikan toplumunun sosyal ve ekonomik refahının gelişiminin sağlanmasını 
kendisine hedef olarak belirleyen Urban Institute’ün en son yayınları arasında ‘Private 
Neighborhoods and the Transformation of Local Government’ ve ‘Encyclopedia of 
Taxation and Tax Policy’’i sayabiliriz.31

Üçüncü Nesil Düşünce Kuruluşları 

Üçüncü nesil düşünce kuruluşları ‘taraflı düşünce kuruluşları’ olarak adlandırılmaktadır. Bu-
nun nedeni ise, bu tür düşünce kuruluşlarının benimsedikleri ideolojilerin gündemde olması 
ve bilinçli olarak siyasi araştırmalar yapmak ile siyasi avukatlık yapmak arasında herhangi bir 
duvar örülmemiş olmasındandır.32 Aslında gerçek hedef siyasi sürecin bir parçası olabilmek-
tir. Bu nesil düşünce kuruluşları birinci nesil düşünce kuruluşlarının tersine dış politikada ve 
karar alıcı merciler üzerinde daha fazla etki sahibi olmaya çalışmışlardır.  

Bu nesilde öne çıkan üç tane önemli düşünce kuruluşu bulunmaktadır. Bunlardan 
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
1962 yılında kurulmuştur. CSIS, küresel meselelerin çözümünde stratejik ve gerçeğe dö-
nük politikaların oluşturulması sürecinde etkin olmaya çalışmaktadır. 1999’dan itibaren 
Amerika’nın eski Senatörlerinden Sam Nunn’un başkanlığını yaptığı düşünce kuruluşu, 
uluslararası meseleler ve küresel stratejik analizlere odaklı The Washington Quarterly adlı 
dergiyi çıkarmaktadır. Güvenlik ve savunma politikaları, küresel eğilimler ve bölgeler olmak 
üzere üç ana başlıkta çalışmalarını yürüten CSIS, ‘China's Energy Future’, ‘Globalization 
and National Security’ ve ‘The Future of Islam and the West’ gibi kitaplarla da çeşitli okur-
lara ulaşmayı hedeflemektedir. Zbigniew Brzezinski, Henry A. Kissinger ve Joseph S. Nye 
gibi isimlerde CSIS mütevelli heyetinde görev almaktadırlar.33  

İkincisi 1973’de kurulan The Heritage Foundation, kamu düzeninin serbest girişimci-
lik, bireysel özgürlük, geleneksel Amerikan değerleri ve güçlü milli güvenlik gibi muha-
fazakâr politikalar çerçevesinde biçimlenmesi taraftarıdır.34İç politika, dış ilişkiler, ma-
liye ve işletme, hükümetle ilişkiler ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren 
The Heritage Foundation, ‘Mandate for Leadership’, ‘A Brief History of the Modern 
American Conservative Movement’ ve ‘The Heritage Guide to the Consitution’ gibi 
yayınlarla çalışmalarına devam etmektedir.35

Üçüncüsü ise 1977’de kurulan CATO Institute’dür. CATO Institute,  Amerikan kamu dü-
zenini barışçıl uluslararası ilişkiler, kişisel özgürlükler ve serbest pazar ekonomisi ilkeleri 
temelinde geliştirmeyi amaçladığını belirtmektedir. CATO, yılda üç kez yayınlanan Cato 
Journal ve iki ayda bir yayınlanan Cato Policy Report adlı süreli yayınları çıkarmaktadır. CATO 
Institute ayrıca, Londra, Moskova, Şangay ve Meksiko City’de büyük konferanslar da dü-
zenlemektedir. Bütçe ve vergi politikaları, hukuki ve yasal meseleler, savunma ve milli gü-
venlik, enerji, çevre ve iklim, sosyal güvenlik ve dış politika gibi alanlar CATO Institute’ün 
çalışma alanları arasındadır.36

Dördüncü Nesil Düşünce Kuruluşları 

Dördüncü nesil düşünce kuruluşları daha çok eski başkanlar adına, iç ve dış politikadaki et-
kinliklerinin devam ettirilmesi niyetiyle oluşturulmuşlardır. Bunlar içerisinde en etkilisi 1994 
yılında kurulan Nixon Center’dır. Nixon Center, diğer devletlerin de meşru görüşlerini dikkate 
                                                 
31 < http://www.uipress.org/ >, (21.11.2005).  
32 Abelson., op. cit.,  s.220. 
33 < http://www.csis.org/ >, (22.11.2005). 
34 < http://www.heritage.org/about/ >, (22.11.2005). 
35 < https://secure.heritage.org/bookstore/ >, (22.11.2005). 
36 < http://www.cato.org/about/about.html >, (22.11.2005). 
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alarak, Amerika’nın güvenliğinin ve refahının arttırılmasının yollarını aramaktır. Soğuk Sa-
vaş’ın sona ermesiyle birlikte yeniden şekillenen uluslararası çevre içinde Amerika’nın küre-
sel egemenliği için temel Amerikan değerlerini ve gerçekçi yaklaşımları içeren yol gösterici il-
kelerin geliştirilmesi de  bu düşünce kuruluşunun hedefleri arasındadır. Nixon Center’ın Çin 
araştırmaları, göç ve milli güvenlik, uluslararası güvenlik ve enerji programları, bölgesel stra-
teji programları ve Amerika – Rusya ilişkilerinden oluşan beş temel çalışma alanı bulunmak-
tadır. Nixon Center, dış politika üzerine yorum ve analizlerin yer aldığı haftalık The National 
Interest adlı süreli yayını da çıkarmaktadır. Ayrıca, ‘Iran's Nuclear Weapons Options:  Issues 
and Analysis’, ‘U.S.-China Relations in a Post-September 11th World’ ve ‘Russia Survives’ 
gibi kitaplar Nixon Center’ın dış politikaya ilişkin son dönemlerde çıkardığı önemli yayınlar-
dandır. Konferanslar, seminerler ve atelye çalışmaları gibi organizasyonlar düzenleyerek bu 
düşünce kuruluşunun benimsediği fikirlerin yayılması da sağlanmaktadır.37  

Bu dönemde öne çıkan bir diğer önemli düşünce kuruluşu ise 1982’de faliyetlerine 
başlayan Carter Center’dır. Carter Center, insan haklarının gelişimi ve acı çeken insanların bu 
acılarını dindirmeyi kendisine hdef olarak belirlemiştir. Bu çerçevede de Carter Center, in-
sanların yaşam kalitelerinin iyileşmesi için 65’in üzerinde ülkeye yardım etmiştir. Asya, Af-
rika ve Latin Amerika’da demokrasinin güçlendirilmesi için çalışmış, 15 Afrika ülkesinde 
çiftçilere tohum yardımında bulunmuş ve Latin Amerika ve Afrika’da salgın hastalıkların 
önlenmesi için müdahalelerde bulunmuştur. Çalışmalarını barış programları ve sağlık 
programları olarak iki ana dal biçiminde yürüten Carter Center, Ortadoğu’da Filistin, İsrail, 
Ürdün, Suriye, Yemen ve Mısır’da faaliyetlerine devam etmektedir.38  

Düşünce kuruluşlarının tarihçesine değindikten sonra bundan sonraki bölümlerde 
de düşünce kuruluşlarının güvenlik ve dış politika gibi konularda etkileri incelenecek-
tir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken dönem şu anki Amerikan yönetiminin 
dönemidir. Çünkü George W. Bush yönetiminin politikaları gerek siyasi gerekse de 
ideolojik kökenleri itibariyle büyük oranda çeşitli düşünce kuruluşları tarafından yön-
lendirilmektedir.  

George W. Bush Yönetimi ve Düşünce Kuruluşları 

ABD’de Yeni Muhafazakârlığın Yükselişi 

Tanım olarak muhafazakârlık, Fransız devrimi esnasında Jakoben hareketin eski toplumun 
kurumlarına karşı yürüttüğü radikal, devrimci müdahalelerine karşı bir direnç veya bir tepki 
olarak meydana gelmiştir.39 Muhafazakârlığı genel itibariyle iki dönem içinde inceleyebiliriz. 
Birinci dönem muhafazakârlığı, yani 18. yüzyıl muhafazakârlığı, genel yapısı itibariyle karşı 
devrimcidir. Özü itibariyle Fransız Devrimi’ne ve diğer bütün burjuva devrimlerine karşı bir ni-
teliğe sahiptir. Modern muhafazakârlığı temsil eden İkinci dönem muhafazakârlık ise 19. ve 
20. yüzyılı kapsamaktadır.  Bu dönem muhafazakârlığı katı bir dindarlıktan çok, bir otorite 
aracı olarak dinin birleştiriciliğine dayanmaktadır. Burada muhafazakârlık daha çok dini ye-
niden biçimlendirmek, eski muhafazakârlıkla arasına belli bir mesafe koymak anlamına gel-
mektedir.40 Bu iki ana dönemin dışında bir de Amerikan ‘muhafazakâr’ hareketi biçiminde 
nitelendirilen ve gerçekten de yeni sayılabilecek geçmişe sahip bir muhafazakârlık türü orta-

                                                 
37 < http://www.nixoncenter.org/ >, (22.11.2005). 
38 < http://www.cartercenter.org/aboutus/aboutus.htm >, (11.11.2005). 
39 Merdan Yanardağ (der.), Yeni Muhafazakârlar (Neo – Cons) Amerika’nın Kara Kitabı, (Ankara, Chiviyazıları Ya-

yınevi, 2004), s.17. 
40 Ibid.,s.25. 
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ya çıkmıştır. Bu anlamda Yeni Muhafazakârlık ise, kültürel ve siyasal bir gelenekçilikten daha 
ziyade, yeni emperyalizmin ihtiyaçlarına uyumlu ve felsefi niteliğe sahip bir siyasal harekettir.41

Yeni Muhafazakârlar, “dünyayı ancak Amerika’nın daha yaşanabilir bir yer haline 
getirebileceğini ve Amerika’nın temsil ettiği değerlerin gerekirse bizzat Amerika’nın 
güç kullanımıyla yaygınlaştırılması” gerektiğini savunmaktadırlar.42 Bu açıdan, günü-
müz ABD’sindeki iç ve dış politika da yaşanan gelişmeleri daha net kavrayabilmek için 
Yeni Muhafazakâr olarak adlandırılan bu düşünce akımını irdelemek ve gelişimini iz-
lemek büyük gerekliliktir. 

George W. Bush yönetiminin fikri temellerini oluşturan ‘Yeni Muhafazakârlık’ hareketi 
Amerikan siyasi sözlüğüne ise 1970’li yıllarda girmiştir. 1930’lu yıllarda Stalinistlere, daha 
sonraki dönemlerde de Vietnam savaşı aleyhtarlarına tepki göstererek, liberal soldan sağa 
kayanların yeni siyasi kimliğine verilen isim olmuştur. 43

Yeni Muhafazakârların ideolojik babası, savaş öncesi Almanya’dan ABD’ye göç eden ve 
1973 yılında öldüğü söylenen Yahudi felsefeci Leo Strauss’ tur. Yale Üniversitesi’nde Siyaset 
Felsefesi dersleri de veren Strauss, günümüz ABD politikalarında söz sahibi olan ve fikirleri-
ne Beyaz Saray’ın itibar ettiği Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Irving 
Kristol, Eliot A. Cohen gibi kişilerin fikir babasıdır.44

Leo Strauss’un belli başlı görüşleri şöyle özetlenebilir: 

-    Dünyada yönetim açısından, iyi ve kötü yönetimler vardır. 
- ABD’de uygulanan demokrasi, mevcut yönetimler içerisinde en az kötü olanı-

dır. İnsanoğlu, günümüze kadar ferdin gelişmesi açısından bundan daha iyi bir 
yönetim tarzını bulamamıştır. 

- Demokrasi ile yönetilen rejimler, kendilerini diktatörlükle yönetilen rejimlere 
karşı korumak zorundadır. Çünkü diktatörlükle yönetilen rejimler, yayılmacı re-
jimlerdir. 

- Diktatörlükle yönetilen rejimlere, demokrasi dayatılmalıdır. Gerekirse güç kul-
lanılmalıdır. 

- Demokrasinin yaygınlaştırılması, ABD ve dünyanın güvenliği için şarttır.  
- Dünyada Amerikan değerlerinin yüceltilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir.45 

Yeni Muhafazakârlara aynı zamanda bu düşüncenin kurucusu olan Leo Strauss'a 
atfen, ‘Straussçular’da denmektedir. Strauss’un pek çok fikri, Fukuyama ve 
Wolfowitz’in kılavuzu olarak bilinen ve 1987’de The Closing of the American Mind (Ameri-
kan Düşüncesinin Kapanışı) adlı kitabın yazarı Allan Bloom tarafından yayıldı.46 
Bloom’un Amerikan siyasetindeki bu etkisi, Saul Bellow’un 2000 yılında yayınladığı 
‘Ravelstein’ adlı romanına ilham kaynağı olmuştur.47  

                                                 
41 Ibid., s.35. 
42 Arslan – Arı, op. cit., s.249. 
43 David Frum, Dead Right, (Toronto, Harper Collins, 1994), s.127. 
44 < http://www.yenisafak.com/arsiv/2003/haziran/16/dusunce.html >, (23.11.2005). 
45 Abdullah Şahin, Beyaz Saray’ı Kuşatanlar: ‘Yeni Muhafazakarlar – Neo Cons’, <  http://osamortadogu.sitemynet. 

com/beyazsaray.htm >, s. 2 - 3, (23.11.2005). 
46 Robert Locke, ‘Leo Strauss: Muhafazakarların Beyni’, Gamze Erbil – Ali Şimşek (Der.), Neo-Con Yeni Muhafazakar-

lık: Temel Bilgiler ve Eleştiriler,( İstanbul, Yeni Hayat Yayıncılık, 2004,) s.73. 
47 Alain Franchon, Daniel Vernet, ‘Yeni Muhafazakârlar: Strateji ve Felsefe’, Le Monde Diplomatique Türkiye, 

Sayı 16, 15 Temmuz – 15 Eylül 2003, s.46-49. 
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Amerikan siyasi hayatına 1970’li yıllarda giren yeni muhafazakâr akımın öncüleri ara-
sında şu isimler yer almaktadır: Irwing Kristol, Norman Podhoretz, Midge Decter, Ben 
Wattenberg, Nathan Glazer, Daniel Bell. Daha sonra bu gruba, New York eyaleti eski 
Senatorü  Daniel Partick Mohinghan, Richard Perle, Eliot Abrhams, Cannet Adelmann, 
Gene Kirkpatrick ve Walt Ugene Rostow gibi isimler katılmıştır. Çoğu, Chicago Üniversitesi 
profesörü Albert Wohlstetter’in öğrencileridir. Richard Perle aynı zamanda Albert 
Wohlstetter’in damadır. Yeni Muhafazakârlar hareketinin çekirdek kadrosunu Yahudiler  
oluşturmaktadır. Ancak, az sayılmayacak ölçüde Hıristiyan Protestan-Evanjelik ve az sayı-
da Hıristiyan-Katolik de bulunmaktadır.48

Evangelizm, sözlük anlamı olarak, kutsal kitaba yönelmek, dönmek anlamına gelmekte-
dir. Hıristiyan terminolojisinde ise, liberal Protestanların ve Baptistlerin dışındaki tüm Protes-
tanlar Evangelist olarak adlandırılmaktadır. Kelimenin asıl kaynağı, Yunanca iyi haber, müj-
de veya genel olarak asıl gerçek anlamına gelen, Evangelion’dan gelmektedir. Bugün 
kullanılan anlam olarak ise evangelizm, Amerika’daki Hırıstiyan toplumunun aşırı tutucu 
kanadını ifade etmektedir. Evangelizm ismini ilk kullanan kişi ise Reform hareketinin li-
deri Martin Luther olmuştur. Evangelistlerin 2000’li yıllarda kıyametin kopacağına ve 
Hazret-i İsa’nın Ortadoğu’da tekrar dünyaya döneceğine ve iyi ile kötünün savaşacağı-
na, İsa Mesih’in de kendilerine yardım ederek savaşı kazanacaklarına olan inançları as-
lında Evangelizm felsefesinin de temellerini oluşturmaktadır. Bugün, Amerika’da 100 
milyonun üzerinde Evangelist bulunmaktadır. Fanatik Evangelistlerin oranı ise yüzde 
5’tir. ABD Başkanı George W. Bush ve ekibi de bu grubun içerisinde yer almaktadır.49

Yeni muhafazakârlığın kurucularından olan Irwing Kristol’a göre, bu düşünce etra-
fında bir araya gelenler beş ilke etrafında aşağı yukarı bir oydaşma içerisindedirler: 
Refah devleti fikrini özümsemek, serbest piyasanın kaynak dağılımı ve bireysel özgür-
lüklere katkıda bulunduğu inancı, din ve aile gibi muhafazakâr değerlere saygı, her şe-
yin herkes tarafından eşit paylaşılması gerektiği prensibinin kabul edilmemesi, Ameri-
kan değerlerine düşman bir dünyada Amerikan demokrasisinin uzun 
barınanamayacağı fikri.50

Siyasete Demokrat Parti'de başlayan bu grup, daha sonra bazı Demokrat partililerle ya-
şadıkları görüş ayrılığından dolayı bu partiden ayrıldılar. Cumhuriyetçi Parti' den Ronald 
Reagan'ın başkan olması ile Yeni Muhafazakârlar, Cumhuriyetçi Parti'ye geçtiler. Çoğu aka-
demisyen ve gazeteci olan bu grubun kendilerine katılması ile üniversitelerde ve medyada 
güçlerinin artacağına inanan Cumhuriyetçiler de bu katılmadan memnun oldular. Cumhuri-
yetçi Parti içindeki Protestan Evanjeliklerle işbirliği yaparak, zamanla Cumhuriyetçi Parti'nin 
asıl kurucuları olan Muhafazakârlara karşı parti yönetiminde üstünlük sağladılar.51

1980'li yıllarda düşünce kuruluşlarında kendilerini gösteren bu grup, Ronald 
Reagan'ın özellikle savunma politikalarını yönlendirmede etkin bir rol üstlendiler. 
1991 yılında George Bush döneminde Dick Cheney'nin Savunma Bakanı olmasıyla, 
Savunma Bakanlığı'nın birçok önemli mevkilerinde görev aldılar.52  

                                                 
48 Şahin, op. cit., s. 3. 
49 Kemal Akmaral, Ben Bush Evangelist Bush, (İstanbul, Şimdi Kitap Kültür Sanat Yayınları, 2005), s. 17 –62. 
50 Türkmen, op.cit., s.171. 
51 Şahin, op. cit., s. 3. 
52 Ibid., s. 3. 
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Ronald Reagan'ın Yıldız Savaşları, Sovyetler Birliği'nin Çökertilmesi ve İsrail ile Stratejik 
İttifak fikirleri Yeni Muhafazakârların ürünüdür. 1992 yılında, Paul Wolfowitz ve Lewis 
Libby, dönemin Savunma Bakanı Dick Cheney'nin gözetiminde Savunma Politikası Rehbe-
ri (Defense Policy Guidance) adlı bir taslak hazırladılar. Belgede iki adet çok önemli kilit 
nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ABD’nin Soğuk Savaş sonrasında en temel as-
kerî ve politik hedefi, rakip bir süper gücün ortaya çıkmasını engellemektir. İkincisi ise, 
Amerikan değerlerini ve çıkarlarını korumaktır. Ancak bu taslağın basına sızması ve kamu-
oyu tarafından büyük bir tepki toplaması üzerine, dönemin Dışişleri Bakanı James Baker 
tarafından Savunma Politikası Rehberi rafa kaldırılmıştır. Bu taslak 17 Eylül 2002 tarihinde, 
Başkan George W. Bush tarafından açıklanan ‘Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi [Bush Doktri-
ni]’nin temelini oluşturmaktadır. 46 sayfadan oluşan Savunma Politikası Rehberi, birkaç 
yılda bir orduya ilişkin olarak hazırlanan ve ona bir dizi yol gösterici ilkeyi kapsayan bir iç 
belge niteliği taşımaktadır. Savunma Politikası Rehberi, üst düzey komutanlara ve Savun-
ma Bakanlığı’nın sivil yöneticilerine dağıtılmakta, askeri güçlerin düzeyini ve bütçeye ilişkin 
ihtiyaçların değerlendirilebilmesi için jeopolitik bir çerçeve sunmaktadır.53

Cannet Adelmann, Richard Pipe, Richard Perle, Jane Kirk Dougles, Max Compleman ve 
Eliot Abrahms gibi günümüz Yeni Muhafazakârları, Reagan döneminde dış politikada 
önemli görevlerde bulunmuşlardır. 

Yeni Muhafazakârlar, Huntington'un ortaya attığı ‘Medeniyetler Çatışması’nın baş-
ladığına inanmaktadırlar. Bu düşünceye göre, dördüncü dünya savaşı 11 Eylül'de baş-
lamıştır ve Ortadoğu'da sürecektir. 

Yeni Muhafazakârlara göre Reagan dönemi, ABD'nin altın dönemidir. Cumhuriyetçi 
partinin seçimleri kaybetmesi ile Demokrat Parti' den başkan seçilen Bill Clinton'un 
dış politikalarını şiddetle eleştiride bulunan Yeni Muhafazakârlar, 26 Ocak 1998 tari-
hinde Başkan Clinton'a ulaştırılmak üzere Richard Perle tarafından, Clinton'un Ulusal Güven-
lik Danışmanı Sandy Berger'e bir mektup verdiler. Mektupta Yeni Muhafazakârlar, 
Clinton'dan Saddam rejimini devirmek için askerî müdahalede bulunmasını talep ediyorlardı. 
Aksi takdirde ABD'nin (petrol gibi) Ortadoğu'daki çıkarlarının tehdit altında olacağını ve Sad-
dam Rejimi'ne yapılacak askerî müdahalenin başta İsrail olmak üzere ABD'nin müttefiklerinin 
güvenliği için şart olduğunu  bunun için de BM'de bir uzlaşma aramaya gerek olmadığını be-
lirtiyorlardı. Ancak Clinton'un, Yeni Muhafazakârların taleplerini reddetmesi üzerine, mektup 
daha sonra Yeni Muhafazakârlar tarafından basına açıklanmıştır. Mektuba imza atan kişiler 
arasında ise şu isimler yer almaktadır; Elliott Abrams, Richard L. Armitage, William J. 
Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert Kagan, 
Zalmay Khalilzad, William Kristol, Richard Perle,  Peter W. Romdan, Donald Rumsfeld, 
William Schneider, Vin Weber, Paul Wolfowitz, R. James Woolsey ve Robert B. Zoellick.54

Yeni muhafazakâr sağın, az ya da çok başarılı bir biçimde ideolojik ve siyasi hakimi-
yetini, Birleşik Devletlerde yerleştirme çabaları çeyrek yüzyıldan fazla bir süre önce baş-
lamıştır. Demokrasi süreci ve toplumsal direniş ile uzunca bir süre engellenen bu proje, 
önce George W. Bush’un 2000’deki tartışmalı seçim zaferi ve ardından kendisini Ameri-
ka’nın Sezar’ına dönüştüren 11 Eylül 2001 felaketi ile gerçekleşmeye çok yakınlaşmıştır. 
O zamandan bu yana Bush, tek yanlılığa, sürekli seferberlik haline ve önleyici savaşa 
dayalı bir politikanın öncüsü olmuştur.55

                                                 
53 < http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html >, (27.11.2005). 
54 Mektubun İngilizce Tam Metni için: 
  < http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm >, (23.11.2005). 
55 Philip S. Golub, ‘Bush Yönetiminin Siyasi ve İdeolojik Kökenleri’, Le Monde Diplomatique, Sayı 12, 15 Mart 

– 15 Nisan 2003, s. 34–36.  

63 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html
http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm


Erhan Akdemir 

11 Eylül olayları söz konusu olmadan, savaş ve militarizasyon olanaksızdı, zira 
bunlar, kurumsal dengeleri ‘yeni sağ’ lehine değiştirmişlerdi. Oysaki küresel sistem 
için dengeleri daha az bozan, başka cevaplar düşünülebilirdi: Bu cevaplar içerisinde 
örneğin, tehdidin önüne set çekmek için çok taraflı işbirliğinin gerçekten güçlendiril-
mesi ve bununla eşzamanlı olarak yüksek riskli bölgelerde, özellikle Ortadoğu’da, ge-
rilimin azaltılması ve çatışmaların çözülmesi gibi.56  

Bilindiği gibi, tercih edilen yollar bu doğrultuda gerçekleşmedi. Bunun tam aksi yönünde 
Bush yönetimi İsrail – Filistin çatışmasının daha da kötüye gitmesine ses çıkarmadı, çok bü-
yük ölçekli bir askerî seferberlik başlattı ve küresel ‘yönetişim’ aracı olarak da önleyici savaşı 
seçti. Burada, günümüz Bush yönetimi içinde yer alan Yeni Muhafazakârların Ortadoğu’da 
gerçekleştirmek istedikleri ve özellinde de İsrail – Filistin çatışmasına ilişkin olarak takip et-
tikleri politikanın daha iyi anlaşılabilmesi için Ahmet İnsel’in yorumuna bakmak gerekmek-
tedir. İnsel, “Yeni Muhafazakârlar bugün Amerikan izolasyonist geleneğini benimsemiyorlar. 
Amaçları, dünyadaki düzeni olduğu gibi devam ettirmek de değildir. Tersine, örneğin bugün 
Ortadoğu’da olduğu gibi, yerel düzeni bozmak, temellerini çatırdatmayı hedefliyorlar. ABD 
dış politikasında yakın zamana kadar yön veren realistlerden farklı olarak, sorunların çözü-
münün her şeyden önce ‘demokratik rejimlerin’ sorunlu bölgelerde kurulması olduğunu id-
dia ediyorlar. Bu çerçevede, İsrail – Filistin sorunun çözümünde öncelik sıralamasının da ter-
sine çevrilmesi gerektiğini, önceliğin Filistin yönetimi dâhil olmak üzere, bölgedeki Arap ül-
kelerin demokratik bir rejime kavuşması olduğunu iddia ediyorlar. Bunun bölgede yaratacağı 
kaosun yapıcı bir kaos olduğunu, en azından ABD’yi tehdit eden terörü doğrudan ve dolaylı 
biçimde besleyen yönetimlerin siyaset sahnesinden silineceğini, bunun da yeni bir kuruluş 
için gerekli bir operasyon olduğuna inanmaktadırlar” demektedir.57   

Bu tutum durumsal gerekçelerin yani, Yakındoğu ve Basra Körfezi’ni yeniden bi-
çimlendirmek için stratejik fırsatın değerlendirilmesinin ötesinde daha kapsamlı bir 
emperyalist tutkuya tercüman olmaktadır. Washington D.C.’deki Carnegie 
Endowment’dan Anatol Lieven’in altını çizdiği üzere, “1990’lı yılların başında SSCB’nin 
yıkılmasından bu yana Dick Cheney ve Richard Perle’e yakın bir entellektüel grubun 
azimle propagandasını yaptığı Bush yönetiminin planı, mutlak askeri gücün aracılığı 
ile dünya üzerinde tek yanlı hâkimiyeti hedeflemektedir.”58

Günümüz Bush yönetimi, 11 Eylül 2001’den sonra, uluslarüstü terörist ağlarına karşı 
mücadeleyi ‘şer eksenine’ karşı savaşa dönüştürerek, gerçekte 1970’li yıllarda şekillenmiş 
ve 1990’lı yıllarda soğuk savaş sonrası döneme yeniden uyarlanmış bir siyasi ve ideolojik 
projeyi hayata geçirmekten başka bir şey yapmamıştır. Ekim 2002’de resmileşen önleyici 
savaş doktrini, şüphesiz Amerikan Devleti tarafından yıllarca sürdürülen önüne set çekme 
ve caydırma politikasından kesin bir kopuşu temsil etmektedir. Bu kopuş, radikal milliyetçi 
ve Yeni Muhafazakâr sağın, ısrarla gücünü savaş aracılığı ile kabul ettirme iradesinin süre-
gelen çabaları çerçevesine mükemmel oturmaktadır.59  

Yeni muhafazakârlar olaylara siyah-beyaz tarzında bir yaklaşım sergilemektedirler 
ve kendileriyle aynı düşünceye sahip olmayanları dışlamaktadırlar. Dış politika konu-
sunda ise askerî gücü ilk başvurulacak çare olarak görmektedirler.60 Yeni muhafazakârların 

                                                 
56 Ibid., s.34. 
57 Ahmet İnsel, ‘Yeni Muhafazakârlığın Siyasal Felsefesi’, Birikim, No. 189, Ocak 2005, s. 12-18. 
58 Golub, op. cit., s.34. 
59 Ibid., s.36. 
60 Türkmen, op.cit., s.171-172. 
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bu sert söylemleri onların ABD’nin gerçek üstünlüğünü ekonomiden ziyade askeri kudrete 
dayandırdıkları inancını da gün yüzüne çıkartmaktadır. Onlara göre güç, her şey demektir 
ve saldırı eğilimli bir tavır Amerikan değerlerinin korunması ve güvenliği açısından elzem-
dir. Dolayısıyla bu tavır, uluslararası topluma karşı sorumluluk ya da uluslararası etik de-
ğerlere karşı bağlılık gibi düşünceleri de ikinci plana itmektedir. Bu tavır ayrıca “Amerika 
için iyi olan, tüm dünya için de iyidir” felsefesini de ortaya çıkarmaktadır. 61

Yeni Muhafazakârların Önemli Simaları ve Düşünce Kuruluşları 

1997 yılında yayınlanan Leo Strauss and American Right (Leo Strauss ve Amerikan Sağı) 
adlı kitabın yazarı Shadia B.Drury, Washington’da Strauss’un fikirlerini benimseyen 
önemli simalar arasında şu kimseleri sayıyor: 

Paul Wolfowitz, Yargıtay Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas, Yargıç Robert Bork, 
Neo-Cons akımın propagandisti William Kristol, Eğitim eski Bakanı William Bennett, 
National Review’in yayıncısı William F. Buckley, Reagan yönetiminde görev yapan Alan 
Keyes, Bio-Ethics (Biyolojik-Ahlakbilimi) akımının öncüsü Beyaz Saray Danışmanı Francis 
Fukuyama, Adalet Bakanı John Ashcroft, Clinton yönetiminde iç politika danışmanı 
William Galston, yazar Elaine Kamark ve Joe Lieberman.62

Uluslararası ilişkiler ve dış politika konularında uzman olan Noam Chomsky ise bu 
grup için şu ifadeleri kullanmaktadır. "Bush ve takımı bir sene içerisinde dünyanın en 
çok korkulan ve nefret edilen siyasi kadrosu oldu, uluslararası kamuoyu yoklamaları 
bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Planlarında ısrar etmeyi sürdürürlerse gelecek 
uğursuz görünüyor."  

Bu kadronun en önemli simaları hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi sunulacaktır. 

Richard Perle : 'Karanlıklar Prensi' olarak da tanınan Richard Perle63, George W. Bush 
yönetiminin ilk döneminde, 2001 – 2003 yılları arasında, Pentagon bünyesinde doğrudan 
Savunma Bakanı'na danışmanlık hizmeti veren Savunma Politikaları Danışma Kurulu'nun es-
ki Başkanlığını yürütmüştür. Perle, ABD’nin en önemli ulusal güvenlik ve Ortadoğu uzmanla-
rından birisidir. Cumhuriyetçi yönetimin ‘şahin kanadı’nı temsil eden Perle,  ve Saddam Hü-
seyin’in devrilmesi yönündeki ABD politikasının mimarlarındandır.64 Richard Perle ve 
Douglas J. Feith, 1996'da dönemin İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu için ‘Açık Bir Ko-
puş: Küresel Güvenlik İçin Yeni Bir Strateji’ (A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm) 
adlı bir rapor hazırlamışlardır.65 Sözü edilen raporda, İsrail hükümetinin Türkiye ve Ürdün'le 
işbirliği halinde Suriye'nin zayıflatılması ve kuşatma altına alınması için, Saddam rejiminin yı-
kılması gerektiği belirtilmektedir. Perle, kabarık sicilinden dolayı, (FBI,1970 yılında Perle'nin 
Senato'da memur iken, Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki gizli bilgileri İsrail Büyükelçiliği'ne ilet-
tiğini tespit etmişti.66) Senato çelmesinden korkularak atanamadığı Pentagon'a Senato'nun 
onayına gerek duyulmadan Savunma Politikaları Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla girmeyi 
başarmıştır.  

                                                 
61 Deniz Ülke Arıboğan, ‘Güvenliksiz Barıştan, Barışsız Güvenliğe’, Toktamış Ateş (Der.), Kartal’ın Kanat Ses-

leri ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya, (Ankara, Ümit Yayıncılık, 2004), s.55-56. 
62 Locke, op. cit., s. 73. 
63 1981 – 87 yıllarında Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yaparken özellikle SSCB’ye yönelik izlediği 

sert politikalardan dolayı ‘karanlıklar prensi’ lakabını almıştır. 
64 < http://www.turkishtime.org/ekim/28_tr.htm >, (12.08.2005). 
65 Şahin, op. cit., s. 5. 
66 <http://www.bilginet.com/topic.aspTOPIC_ID=1&CAT_ID=1&Forum_TITLE=BilgiNet+Haber+Merkezi 

&TOPIC_TITLE=Edelman+ve+Stratejik+Ortakl%FDk>, (12.08.2005). 
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Perle, Devletten maaş almamakta ama Pentagon'da odası bulunmaktadır ve bu savaş 
neredeyse onun tasarımıdır. Richard Perle, İsrail'in Likud şebekesiyle bağlantılı, barışçı 
Yahudiler'e bile düşman olan, Araplar'a nefret dolu, Müslümanlar'a öfke kusan, işi Irak'la 
kesmekle yetinmeyecek, İran, Suriye, Lübnan, hatta Suudi Arabistan'ı da tezgaha koyacak 
denli radikal fikirlere sahiptir.             

Perle ayrıca Netanyahu’nun seçim kampanyalarında danışman olarak da görev 
almıştır. 1996’da Benyamin Netanyahu’ya Oslo Barış anlaşması görüşmelerinden çe-
kilmesini tavsiye etmiştir.  

Richard Perle, Amerikan siyasetinde ve karar alıcı merciler üzerinde nüfuz sahibi olan 
iki önemli düşünce kuruluşunun JINSA ve AEI üyesidir.67 Perle ayrıca, İsrail' de yayınlanan 
Jerusalem Post gazetesinin eski yöneticisidir. JINSA'dan Eski Orgenerallerden Çevik Bir de 
1999 yılında ‘Uluslararası Devlet Adamı’ ödülü almıştır.68  

Paul Wolfowitz: Dünya Bankası Başkanıdır. Wolfowitz’in babası 1920 yılında Var-
şova’dan Amerika’ya göç eden Polonyalı bir Yahudi'dir. Yeni Muhafazakâr ideolojinin 
babası sayılan Leo Strauss’un bu fikirlerini, günümüz ABD yönetiminde savunan kişi-
dir. Wolfowitz, Leo Strauss’ un Chicago Üniversitesi’nden arkadaşı Allan Bloom tara-
fından yetiştirilmiştir. 

Paul Wolfowitz ve Lewis Libby, 1992'de dönemin Savunma Bakanı Dick Cheney'in 
kontrolünde Savunma Politikası Rehberi (Defense Policy Guidance) taslağı hazırladı-
lar. Basına sızdığında geniş tepki toplayan taslak dönemin Dışişleri Bakanı James 
Baker ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Brent Scowcroft tarafından rafa kaldırılmıştı. Bu 
belge büyük ölçüde 10 yıl sonra W. Bush tarafından imzalanarak uygulamaya sokulan 
Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin temelini oluşturacaktır. Wolfowitz, Endonezya'da büyü-
kelçilik yapmıştır.69  

Douglas Feith: Savunma Bakanlığı Müsteşarıdır.70 Reagan döneminde Beyaz Saray Ulu-
sal Güvenlik ve Savunma Bakanlığı'nda görev aldı. Feith, Perle' ün baş ve has adamıdır. 
Likudcu politik tutumu ile bilinen71 Feith'in müdavimi olduğu ve onu el üstünde tutan dü-
şünce kuruluşlarının başında, Amerika Siyonist Örgütü – ZOA geliyor. Feith, bir avukatlık şirke-
tine sahip ve özellikle İsraillilerle ya da İsrail devletiyle çalışmaktadır. Şirketinin tek dış tem-
silciliği vardır, o da İsrail'de bulunmaktadır. İşinin üçte iki hacmi bu ülkenin çıkarlarıyla ilgili-
dir. Feith ayrıca, İsrail silah şirketlerinin ABD'deki çıkarlarını temsil etmektedir. Ona göre, 
Arapların Filistin'de meşru ve yasal hakları yoktur. Hatta Filistin de yoktur. Feith'e göre, Filis-
tinlilerin tek yurdu ve devleti Ürdün'dür. 72

John Bolton: Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik konularından sorumlu Dışiş-
leri Bakan Yardımcısıdır.73 American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun da bir 
zamanlar başkan yardımcılığını yapmıştır. İsrail başbakanı Ariel Şaron'a, Irak'tan sonra 
sırada Suriye ve İran'ın olacağına dair söz vermiştir.  
                                                 
67 James Allen Smith, The Idea Brokers: Think Tanks And The Rise of The New Policy Elite, (New York, The Free 

Press A Division of Macmillan, Inc., 1993), s. 272. 
68 Çandar, op. cit., s. 2. 
69 < http://www.avsam.org/gunlukbulten/arsiv/2003/0508.htm#amerika >, (02.09.2005). 
70 Yahya Sadowski, ‘ABD Niçin Savaşıyor? Petrol İçin mi?’, Le Monde Diplomatique, Sayı 13,  15 Nisan – 15 

Mayıs 2003, s.12-14. 
71 Jim Lobe, ‘Neocon Ailesinin Tüm Üyeleri’, Gamze Erbil – Ali Şimşek (Der.), Neo-Con Yeni Muhafazakarlık: 

Temel Bilgiler ve Eleştiriler, (İstanbul, Yeni Hayat Yayıncılık, 2004), s.86. 
72 < http://www.stargazete.com/index.asp?haberid=14825 >, (29.09.2005). 
73 Ergin Yıldızoğlu, ‘ABD Sağında Irak Tartışmaları Yol Ayrımı: Hegomanya – İmparatorluk’, Stratejik Analiz, 
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Yeni Muhafazakârların Savunma Bakanlığı'nda ağırlıkları olmasına rağmen, Dışişleri 
Bakanlığı'nda sadece Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik biriminde etkin bir ko-
numdadır.  

James Woolsey: CIA eski direktörüdür.74 Pentagon bünyesinde doğrudan Savunma 
Bakanı'na danışmanlık hizmeti veren Richard Perle'ün başkanlığını yaptığı Savunma Poli-
tikaları Danışma Kurulu'nun üyesidir.  

Woolsey, Amerika’nın Irak politikasının mimarları ve Ahmed Çelebi’nin en büyük 
destekçileri arasındadır. 11 Eylül sonrasında, saldırıları Irak'la ilişkilendirmek için kanıt 
imalatından sorumlu olmuş ve Perle tarafından görevlendirilmiştir. Woolsey aynı za-
manda, yeni muhafazakârlara yakın düşünce kuruluşlarından olan JINSA  ve PNAC 
düşünce kuruluşlarında da görev almaktadır.75   

Robert Kagan: Kagan, Kristol ile birlikte ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ grubunun 
kurucularından birisidir.76 Bu grup, Amerikan değerlerine ve çıkarlarına karşı duran re-
jimlere karşı askeri müdahalelerde bulunulmasından yanadır. Babası Yale Üniversitesi 
profesörü Donald Kagan’dır.  

Daniel Pipes: Müslümanları ABD'de şeriat rejimi kurmak istemekle suçlayan bir yazar 
olan Pipes, New York Post'ta yazmaktadır. Pipes’in ‘www.campuswatch. org’ isimli bir web 
sitesi bulunmaktadır.77 Bu site Amerika’da İsrail’e peşin ve teslimiyetçi bir sempatisi olma-
yan (akademisyen) herkesi hasım olarak görmekte ve kara listeler yayınlamaktadır. İsrail’in 
çıkarlarını Amerikan çıkarları olarak pazarlayan Pipes gibi isimler mevcut Amerikan yöne-
timince himaye görmektedirler. Nitekim George W. Bush yönetimi kendisini United States 
Institute of Peace adlı düşünce kuruluşuna atamıştır.78  

   Amerika’da bulunan bir diğer düşünce kuruluşu olan  Ortadoğu Forumu (Middle 
East Forum) 'nun da yöneticiliğini yapmaktadır. Yeni muhafazakârlara yakınlığı ile bili-
nen televizyon kanalı Fox’da sık sık yorumlarda bulunmaktadır. 

Pipes, Amerika ve Avrupa’da artan müslüman varlığını endişeyle takip etmektedir. 
Mesela,2001 yılında yazdığı In Muslim America: A Presence and a Challenge başlıklı maka-
lesinde, Afrikalı Amerikalı Müslümanların kendilerini çoğunluktan ayrı tutmalarını bö-
lücülük ve hainlikle eşdeğer tutmaktadır. Birçok Afrikalı Amerikalı Müslüman’ı “kendi 
kendilerinden nefret eden Amerikalılar” şeklinde nitelendirmekte ve “Amerikalıları, 
henüz başlangıç aşamasında olan ancak giderek büyüyen bu soruna karşı uyarma”nın 
gerektiğinden bahsetmektedir.79

Frank Gaffney Jr.: Reagan dönemi Savunma Bakan Yardımcısı. 1983 – 1987 ara-
sında da Savunma Bakanlığı'nda Perle'ün yardımcılığını yapmıştır. Yeni sağın en radi-
kal yayın organları olan Washington Times ve National Review'da yazmaktadır. 11 Ey-
lül sonrasında, Bush'a yazılan 'Yeni bir Amerikan Yüzyılı' bildirisinin imzacılarındandır. 
Koyu bir 'İsrail sağı' yanlısıdır. İsrail’deki  'Ariel Politika Araştırma Merkezi'nin de akıl 
hocalarındandır. 

                                                 
74 Ahmet K. Han, ‘Tarafsızı Olmayan Savaş Yeni Muhafazakâr Komplo (?) ve Bush Doktrini’, Toktamış Ateş (Der.), Kartal’ın 

Kanat Sesleri ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya, (Ankara, Ümit Yayıncılık, 2004), s.120. 
75 Akmaral, op. cit., s.38. 
76 Arslan – Arı, 2004, op. cit., s.248. 
77 Ayrıca www.danielpipes.org adlı bir site daha mevcut. 
78 Mücahit Bilici, Said ve Amerikan Akademisindeki Savaş, < http://www.zaman.com.tr/2003/10/05/ yorum-

lar/yorum2.htm >, s. 2, (05.10.2005). 
79 Daniel Pipes, ‘In Muslim America: A Presence and a Challenge’, National Review  21 Şubat 21 2000. 

67 



Erhan Akdemir 

Francis Fukuyama: ABD’nin Virginia eyaletinde Fairfax’da George Mason Üni-
versitesi’nde ders veren Francis Fukuyama, iddialı tezleriyle ünlüdür. ‘Tarihin Sonu’ 
(The End of History) adlı eserinde, komünizmin çöküşü ile birlikte insanlık tarihinin he-
define ulaştığını öne sürmektedir. 80 Fukuyama, RAND Cooperation’ın eski analistleri 
arasında da yer almaktadır.81

Zalmay Halilzad: Afganistan asıllıdır. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Yakındoğu ve 
Kuzey Afrika Kıdemli Direktörüdür. Halilzad ayrıca, 1995’te RAND Cooperation tarafın-
dan yayınlanan ‘Kuşatmadan Küresel Liderliğe’ başlıklı bir kitap da yazmıştır. Kitap, 
Irak’ta ‘rejim değişikliği’ ve Amerika’nın tek taraflı olarak harekete geçme konularını 
işlemekteydi. 

Meyrav Wurmser: ‘Amerika'nın Saddam'ı Yenmekteki Başarısızlığı’ adlı kitabın yazarıdır. 
Meyrav Wurmser Ortadoğu Medya Araştırmaları Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun 
(MEMRI)'nin kurucusudur. Kurucularından dikkat çeken bir başka isim ise İsrail gizli servisinin 
eski mensuplarından Albay Yigal Carmon’dır. MEMRI, 'Arapları kötü bir bakış açısıyla ele alan 
makaleler çevirmek ve dağıtmakla' tanınmaktadır. MEMRI, İsrail yanlısı, Arap düşmanı bir 
dezenformasyon merkezi görünümündedir. Meyrav Wurmser, aynı zamanda bir başka dü-
şünce kuruluşu olan Hudson Enstitüsü'nün Ortadoğu bölümünde de görev almaktadır. Hudson 
Enstitüsü'nün mütevelli heyetinde Richard Perle de bulunmaktadır. Meyrav Wurmser’in bir di-
ğer faaliyet alanı da 'Ortadoğu Forumu'dur.82  

William Kristol : Eski ABD başkan yardımcılarından Dan Quayle’ın yardımcısıdır. Robert 
Kagan ile birlikte ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ grubunun kurucusudur. Weekly Standard’ın 
yayıncısı olan Kristol83, Lawrence Kaplan ile birlikte yazdığı son kitabın adı: ‘Irak Savaşı, Sad-
dam’ın Diktası ve Amerika’nın Misyonu’ (The War over Iraq, Saddam’s Tyranny and America’s 
Mission)’dur. Kitapta, Amerikan yönetiminin ‘Irak’ı özgürleştirme’ yolundaki kararlığı ve yöne-
timin "Amerika’nın uluslararası platformdaki yerini canlı bir yaklaşımla belirlemek yönündeki 
girişimleri" alkışlanarak, Başkan Bush ile Ronald Reagan, Harry S. Truman’a benzetilmek su-
retiyle ‘şereflendirilmektedir’.  

Lewis Libby: Bush'un yardımcısı Dick Cheney’nin Genel Sekreteridir. Paul Wolfowitz 
ve Lewis Libby, 1992'de dönemin Savunma Bakanı Dick Cheney'in kontrolünde Savunma 
Politikası Rehberi (Defense Policy Guidance) taslağı hazırlamışlardır. 

WASHINGTON’UN ORTADOĞU POLİTİKASININ ŞEKİLLENMESİNDE  
DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ ROLÜ 

Amerikan hükümetine ya da Amerikan karar alıcı mercilerine yakın olan düşünce ku-
ruluşları, Amerikan dış politikasının biçimlendirilmesinde etken olan önemli unsurlar 
arasındadırlar. Bugün Amerikan düşünce kuruluşlarının araştırmadan, bölgesel sorun-
ların çözümüne kadar bir çok alanda faaliyet göstermelerine ve Amerikan dış politika-
sına ve savunmasına ciddi boyutlarda fikri düzeyde katkıda bulunduklarına tanık 
olunmaktadır. Bu çerçevede bu bölümde de, Amerika’nın Ortadoğu politikasının şe-
killenmesinde etkili olan düşünce kuruluşları, bunların bölgeye ilişkin Amerikan politi-
kalarının saptanması ve uygulanması esnasında nasıl etkin oldukları ve oynadıkları 
                                                 
80 Smith, op. cit., s. 234 – 235. 
81 John Ehrman, The Rise of Neoconservatism: Intellectuals and Foreign Affairs 1945 – 1994, (New Haven ve Lond-

ra, Yale University Press, 1995), s.179. 
82 Brian Whitaker, ‘US Thinktanks Give Lessons in Foreign Policy’, World Dispatch, 19 Ağustos 2002.                     
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83 Yıldızoğlu, op. cit., s. 21. 
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roller incelenecektir. Özellikle WINEP (Washington Institute for Near East Policy- 
Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü), AEI ve PNAC bu aşamada üzerinde durula-
cak düşünce kuruluşlarıdır.  

WINEP 1985’de üç kişiyle yola çıkan bir düşünce kuruluşudur. Bugün 50 kişilik uz-
man bir kadroyla, İsrail için strateji üretmektedir. Üyelerinin bazılarının isimleri ise şöy-
ledir: Kurucusu Martin Indyk’dir. Amerika'daki İsrail lobisi AIPAC’nin eski yöneticisi 
Barbi Weinberg, ABD Dışişleri eski Bakanı George Shultz, NATO Genel Sekreterliği de 
yapmış olan Aleksandır Haig, Irangate skandalından mahkûm olan Birleşik Devletler 
Milli Güvenlik Konseyi danışmanı Robert Mc. Farlane, medya patronu Mortimer 
Zuckerman ve ‘karanlıklar prensi’ Richard Perle.84  

WINEP Başkanı olarak ismini telaffuz ettiğimiz ABD’de görev yapan eski İsrail Bü-
yükelçisi Martin Indyk, dört yıl önce, gizli bilgilerin ‘yetkisiz kişilerin’ eline geçmesine 
sebebiyet vermesi gerekçesi ve yanında bir refekatçı olmadan Dışişleri Bakanlığı’na gi-
rip çıkması sebebiyle hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar İsrail’e dönmesi ya-
saklanmıştı. Fakat, buna rağmen kısa bir süre sonra göreve iade edilmiştir. Üstelik, 
yıldırım hızıyla da Amerikan vatandaşı yapılmıştır. Bugün bu ismi Bush hükümetinde 
Ortadoğu sorumlusu olarak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi olarak görmekteyiz. 

1985 yılında kurulan WINEP, kısa zamanda Yakın Doğu’ya ilişkin sorunlar konu-
sunda Amerikalı yetkililer ve medya kuruluşları nezdinde en etkin düşünce kuruluşu 
halini almıştır.  

WINEP’in kurucusu Martin Indyk, daha önceleri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
kuvvetli İsrail Lobi merkezlerinden biri olan AIPAC’de araştırmacı olarak çalışmaktaydı.  

AIPAC’ın açıkca taraf olmasına karşın, Indyk, WINEP’i “İsrail’e karşı sıcak, ancak Yakın 
Doğu üzerine tarafsız analizler yapabilecek” bir kurum olarak ifade etmektedir.  

WINEP, hem Cumhuriyetçi Parti’nin hem de Demokrat Parti’nin yetkilileri ile yakın ilişki 
içindedir. İlk büyük başarısı, 1988 başkanlık seçimlerinden hemen önce, ‘Barışı Kurmak: 
Orta Doğu için Amerikan Stratejisi’ adlı raporu yayınlatabilmek olmuştur. 85

Oğul Bush’un iktidara gelmesinden ve 11 Eylül saldırılarından önce, WINEP, İsrail İşçi 
Partisi ve Tel Aviv Üniversitesi Jaffe Center for Strategic Studies’in ‘ılımlı’ generalleri tarafından 
savunulan tezlere yakın durmuştur. George W. Bush ise daha çok Likud’a ve American 
Enterprise Institute, Project for a New American Century, Jewish Institute for National Security Affairs 
(JINSA) ve Center for Security Policy (CSP) gibi aşırı tutucu düşünce kuruluşlarına yakın kök-
ten dinci bir kliği iktidara taşımıştır. Öyle ki Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Uluslararası 
Güvenlik Bakanı Yardımcısı Douglas Feith, George W. Bush hükümetine katılmadan önce 
JINSA’da danışmanlık görevlerinde bulunmuşlardır. CSP’nin toplam 22 üyesi Amerikan 
ulusal güvenliğine bağlı birimlerde yer almaktadır.86  

Irak Savaşı’nın ideolojik babası ve son zamanlara kadar Defence Policy Board’un 
başkanlığını yürüten Richard Perle JINSA ve WINEP üyesiydi. Onun Pentagon’daki üs-
tü şahinlerden Paul Wolfowitz de, Bush hükümetine girmeden önce WINEP üyeliğinde 
bulunmaktaydı. Böylece WINEP, Washington üzerindeki etkisini yeni muhafazakârların 
önde gelenlerine bağlanarak güçlendirmiş oldu.  

                                                 
84 < http://www.washingtoninstitute.org/templateC11.php?CID=67 >, (25.11.2005). 
85 Joel Beinin, ‘Washington’un Orta Doğu Politikasının Kalbi’, Le Monde Diplomatique, Sayı 16, 15 Temuz-15 
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86 Ibid., s. 28. 
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Amerika’daki önemli düşünce kuruluşlarından biri olan Middle East Forum’un eski 
araştırmacıları arasında yer alan Jonathan Schanzer WINEP’in onur üyesidir. Ayrıca, 
Middle East Forum’un başkanı, Araplara ve Müslümanlara en düşman isimlerden biri 
olan Daniel Pipes’dan başkası değildir. İsrail’in güvenlik sorunları uzmanı ve onur 
Üyesi olan Max Abrahams ise, aynı zamanda yeni muhafazakârlara bağlı bir kurum 
olan National Review Online ile çalışmaktadır. 

WINEP’in bir başka araştırmacısı olan Joshua Muravchik bir yandan da Richard Perle’in 
özel alanı ve Amerikan yönetiminde söz hakkı olan AEI adlı düşünce kuruluşu için de çalış-
maktadır. AEI üyesi olan Michael Ledeen87 tarafından yapılan bir ‘analiz’, bu kurumun ideo-
lojisini çok iyi gözler önüne sermektedir: “Dünyanın kalan kısmının dalga geçmediğimizi an-
laması için, neredeyse her on yılda bir, Amerika Birleşik Devletleri’nin Allah’ın belası bir ülke-
yi seçip dümdüz etmesi gerekmektedir.” 88

1943 yılında kurulan AEI şu andaki Amerikan yönetime en yakın düşünce kuruluşu ola-
rak bilinmektedir. Richard Perle, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz ve Douglas Feith gibi yeni 
muhafazâkarlığın önemli temsilcileri (ki bu kişiler şu anki Amerikan dış politikasının oluşu-
munda başat konumdadırlar) bu kuruma hiç de yabancı değildirler.89  

1973 ve 1974'deki petrol krizlerinden sonra kısa bir süre ABD'de "Arap petrol sahaları-
nı güç kullanarak ele geçirme" senaryosu konuşulmuştu. Hatta o dönemde Suudi Arabis-
tan'daki ABD Büyükelçisi olan James Akins bu tartışmaların perde arkasında dönemin güç-
lü Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın olduğunu söylemekteydi.  

Fakat, 1970'lerde ABD'nin Körfez bölgesinde ciddi bir askerî varlığı yoktu ve bölge 
petrolünü güç kullanarak kontrol altına alma bir hayal idi. Nitekim, bu plan yönetim 
düzeyinde destek bulamadı ve kısa sürede gündemden düştü. Fakat, yıllar içerisinde, 
birbirinden bağımsız gibi gözüken iki ayrı gelişme yaşandı. 

Öncelikle, yaşanan petrol krizinden ders çıkartan ABD 1974'ten sonra Ortadoğu'-
da kendisine bir güç yapısı oluşturmaya başladı. 1979'daki yeni bir petrol krizinin ar-
dından 1980'de ilan edilen Carter Doktrini'yle kurulan Acil Müdahale Gücü (Rapid 
Deployment Force) bu yapının ilk ayağını oluşturmaktaydı. Carter'ın ardından başkan 
olan Reagan ise ilk iş olarak bölge ülkelerinden üsler talep etmeye başladı ve ardın-
dan Acil Müdahale Gücü'nü Merkez Komutanlığı'na (Central Command) dönüştürdü. 
1987'de bu sefer İran-Irak savaşı sırasında Körfez'de saldırılara maruz kalan petrol 
tankerlerini korumak için ABD Donanması içinde bölgede görev yapacak bir Ortadoğu 
Ortak Görev Gücü (Joint Task Force - Middle East) kuruldu. Böylece bölgedeki düzenli 
ABD deniz gücü, aralarında uçak gemilerinin de bulunduğu 40-50 parçalık bir yapıya 
ulaşmış oldu.  

Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan 1991'deki Körfez Savaşı ise ABD'ye o zamana ka-
dar bu tür taleplere direnen Arap ülkelerinde üsler kazandırmış oldu.  

11 Eylül saldırılarının ardından gerçekleştirilen Afganistan operasyonu çerçevesin-
de Büyük Ortadoğu (Greater Middle East) bölgesinde elde edilen üslerle hem ABD'nin 
bölgedeki yayılımı genişledi, hem de savunma bütçesi büyük bir sıçrama geçirerek 
400 milyar dolara ulaştı. Bu gidişatın son adımı 2003 Mart ve Nisan aylarındaki savaş-
la birlikte ABD güçlerinin Irak'a yerleşmesi olmuştur. 

                                                 
87 Smith, op. cit., s.272. 
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1973-74 krizinden sonra yaşanan ikinci gelişme ise ABD içerisinde ilk ortaya atıl-
dığında fazla taraftar bulmayan ‘Körfez petrolünün ABD kontrolüne alınması’ görüşü-
nü savunanların 1980'lerde özellikle bağımsız düşünce kuruluşlarında ve akademik 
oluşumlarda bir araya gelmeye başlamalarıdır.  

Daha sonraları Yeni Muhafazakârlar olarak adlandırılacak bu grup, önce Reagan döne-
minde savunma politikalarında etkili olmuşlar ve daha sonra da 1991'de Dick Cheney'in ba-
kanlığı sırasında Savunma Bakanlığında üst düzey görevlere getirildiler. 

Reagan'ın ‘Yıldız Savaşları’ projesi, İsrail'le stratejik ittifak kurma ve ‘İkinci Soğuk Savaş’ 
gibi yeni-sağ politikaları Heritage Foundation başta olmak üzere çeşitli muhafazakar düşünce 
kuruluşlarında geliştirilmiştir.  Bu gruptan Paul Wolfowitz ve Lewis Libby, 1992'de dönemin 
Savunma Bakanı Dick Cheney'in kontrolünde Savunma Politikası Rehberi (Defense Policy 
Guidance) taslağı hazırlamışlardır. Basına sızdığında geniş tepki toplayan ve açıkça Amerikan 
barışı (pax-Americana) peşinde koşulmasını savunan taslak dönemin Dışişleri Bakanı James 
Baker ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Brent Scowcroft tarafından rafa kaldırılmıştır. Bu belge 
büyük ölçüde 10 yıl sonra W. Bush tarafından imzalanarak uygulamaya sokulan Ulusal Gü-
venlik Stratejisi'nin temelini oluşturacaktır. Zaten aradan geçen sürede Cheney yükselerek 
ABD tarihin en güçlü Başkan Yardımcısı, Wolfowitz ise Savunma Bakan Yardımcısı olmuştur. 

Fakat bu gelişmelerden önce, George H. Bush ve Bill Clinton dönemlerinde kenara 
itilen bu ekip 1997'de Robert Kagan ve William Kristol'ün girişimiyle PNAC adıyla bir 
düşünce kuruluşu oluşturmuşlardır.90  

ABD'de önde gelen Yeni Muhafazakâr şahinleri bir araya getiren bu kuruluş, 3 Ha-
ziran 1997’de ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi – İlkeler Bildirgesi’ başlığıyla yayınladıkları bir 
bildiride, Clinton yönetiminin dış ve savunma politikalarını sert bir dille eleştirerek, 
ABD’nin, küresel liderliğinin gereğini yapması çağrısında bulunmuşlardır. Bu bildirgeyi 
imzalayanlar arasında büyük kısmı şu andaki ABD yönetiminde yer alan pek çok tanı-
dık ve ünlü isim bulunmaktadır: William J. Bennett, Midge Decter, Steve Forbes, Aaron 
Friedberg Paul Wolfowitz, Lewis Libby, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Zalmay 
Halilzad, Norman Podhoretz, Peter W. Romdan, Stephen P. Rosen, Henry S. Rowen, 
Vin Weber, George Weigel, Jeb Bush, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Eliot 
Abrams, Gary Bauer, Eliot A. Cohen ve Dan Quayle. Ayrıca projeye daha sonra katı-
lanlar arasında da Richard Perle, Bruce Jackson, James Woolsey ve Jeane Kirkpatrick 
gibi isimler yer almaktadır. Bu isimler ABD’nin, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da barış ve 
güvenliğin tesisinin sağlanmasındaki hayati rolüne dikkat çekerek, gerektiği taktirde 
güç kullanmaya dönük politikaların da harekete geçirilmesi arzusundaydılar.91

Temel hedeflerinin ABD'nin küresel liderliğine destek sağlamak olduğunu; ABD'nin dış 
politikasının ‘ahlaki açıklığa’ (moral clarity) ihtiyaç duyduğunu ve güçlü bir orduya dayan-
ması gerektiğini söyleyen PNAC ekibi, 2000 seçimleri öncesinde Başkan adayı George W. 
Bush'a sunulmak üzere Present Dangers başlıklı bir kitap hazırlamışlardır. Richard Perle, 
William Bennet, Paul Wolfowitz gibi isimlerin bölümler yazdığı kitap, yeni Başkana Irak, 
Çin, K. Kore ve İran'da rejim değişikliği peşinde koşulması, ulusal füze savunma sistemi 
kurulması, silahların sınırlandırılması görüşmelerinden geri çekilme, savunma harcamaları-
nın artırılması ve Amerikan liderliğinin korunması gibi önerilerde bulunmaktaydı. 92
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PNAC, 20 Eylül 2001’de de Başkan George W. Bush’a bir mektup göndererek Irak konu-
sundaki faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. PNAC tarafından Başkan’a gönderilen bu mek-
tupta, ABD’ye karşı iyi niyet beslemeyen ve ABD’nin çıkarlarına ve müttefiklerine saldırı dü-
zenleyen grupların hedef alınması gerektiği, ABD’nin terörizmi yenilgiye uğratıp gelecek ku-
şaklara iyilikte bulunmak için Usame bin Ladin, Irak, Hizbullah, İsrail ve Filistin Özerk Yöne-
timi ve ABD savunma bütçesi konularında kapsamlı bir stratejiye gerekli olduğu belirtilmek-
teydi. Bu mektubu imzalayanlar arasında William Kristol, Frank Gaffney, Gary Schmitt, Vin 
Weber, Francis Fukuyama, Eliot Cohen, John Lehman, Richard H. Schultz, Richard Perle, 
Rpbert Kagan, Jeffrey Bergner, Gary Bauer, Seth Cropsey, William J. Bennett, Midge Decter, 
Norman Podhoretz, Stephen P. Rosen ve Jeane Kirkpatrcik gibi isimler yer almaktadır.93 Bu 
önerilerin hemen tümünün zamanla uygulamaya koyulmasına rağmen PNAC, ne seçim 
kampanyası sırasında ne de sonrasında pek kamuoyunda gözüken bir kuruluş olmamıştır.  

Yüzlerce sürekli çalışanı olan diğer düşünce kuruluşlarının aksine PNAC, görüşleri-
ni çıkardığı dergilerden çok üyelerinin çeşitli etkili gazetelerde yayımladıkları kısa ana-
lizler ve doğrudan Başkan'a yazdıkları açık mektuplarla duyurmayı tercih etmişlerdir. 

PNAC düşününün etkisinin açıkça görüldüğü ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Strate-
jisi dört yönüyle öne çıkmaktadır.  

İlk olarak, askerî, diplomatik, ekonomik ve kültürel alanlarda Amerikan hegemon-
yasından Amerikan mutlak kontrolüne (ya da bazılarının ifadesiyle Amerikan impara-
torluğuna) geçişi vurgulamaktadır. Bunu yaparken de doğal olarak çok taraflılığa karşı 
pozisyon almaktadır. ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine karşı çıkması, Kyoto 
Protokolünden çekilmesi ve Hükümetler-dışı İklim Değişimi Panel'inin çalışmalarını 
sabote etmesi bu çerçevede algılanmalıdır. 

Bunlara ilaveten, geleneksel ‘tehdit-merkezli’ askerî savunma doktrininden ‘ola-
nak-olasılık merkezli’ bir yaklaşıma geçişi vurgulamaktadır. Böylece savunma da 
önleme'den (prevention) önalma'ya (preemption) dönüşmektedir. Bu çerçevede ABD 
artık kendisine yönelebilecek tehditleri daha tehdit ortaya çıkmadan önlemeye yöne-
lik bir savunma stratejisi geliştirmiştir.  

Böylece, saldırıdan sonra gerçekleşen meşru müdafaa yerine ABD henüz saldırı 
tehdidi bile oluşmadan, bu yönde bir niyet olduğu iddiasıyla önalma operasyonların-
da bulunmayı kendini savunma çerçevesinde tanımlamaktadır. 

Bütün bu varsayımların ve tanımlamaların arkasında ABD'nin kendisini ahlaki düz-
lemde mutlak doğru ve iyinin temsilcisi olarak görmesi ve mevcut ABD yönetiminin 
dünyaya basitleştirilmiş bir tanrısal görev gözlüğüyle bakmasının önemli bir rolü bu-
lunmaktadır.  

Bu anlayışta ABD evrensel kuralların olmasına karşı çıkmamakta; sadece herkesi 
bağlayacak bu evrensel normların ‘mutlak doğru ve iyinin yanında olduğu kuşku gö-
türmez’ ABD'ye uygulanmamasını (American exceptionalism) istemektedir. Buradaki 
önemli sorunlardan birisi de mutlak doğrunun tanımlanmasında dini referanslara 
(özellikle Evangelist, ama daha genel bir düzlemde Judeo-Christian) fazlasıyla vurgu 
yapılmasıdır. Böylece dünya, ABD Başkanının ağzından dini içeriklere göndermeler 
yapan Şer Ekseni (Axis of Evil) ve Terörizme Karşı Haçlı Seferi  (Crusade against terrorism) 
gibi deyimleri duyabilmektedir. 

Netice itibariyle, düşünce kuruluşları dünyanın başka hiçbir ülkesinde, Amerika’da oldu-
ğu kadar etkili değillerdir. Yukarıda bahsedilen ifadeler itibariyle, Amerikan düşünce kuruluş-
ları dış politikaların oluşturulması ve yürütülmesi süreçlerinde hayati derecede etkili olmak-
                                                 
93 Mektubun tam metni için bkz.. <http://www.newamericancentury.org/Bushletter.htm>, (26.11.2005). 
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tadırlar. Hatta bu kuruluşlar karar alıcı merciler üzerinde etki kurarak kendi politikalarını uy-
gulamaya geçirebilmek için büyük çaba sarfetmektedirler. Nitekim bunu yukarıda ada geçen 
kimi düşünce kuruluşlarının şu anki Amerikan hükümeti ile olan bağlılığından kolayca anla-
yabilmek mümkündür. 

SONUÇ 

Beyaz Saray’da kimin oturduğuna ve hangi grupların politika oluşum aşamasında et-
kin olduğuna bağlı olarak Amerika’nın mevcut dış politikalarının öncelik sırasında da 
değişiklikler yaşanmaktadır.  

Ortadoğu’ya egemen olabilecek yeni bölgesel veya küresel bir gücün ortaya çıkmama-
sı, İsrail’in güvenliğinin korunması, petrol sevkıyatının akışının emniyette olması ve bölge-
de istikrar ve statükonun devam ettirilmesi Amerika’nın Ortadoğu politikasının ana hatla-
rını oluşturmaktadır.  

Bununla birlikte, temel hedefleri yukarıda bahsedilen mantıkta olan Amerika’nın Orta-
doğu politikasının çeşitlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ise yine sonuç kısmının ilk 
paragrafında belirtilen durum çerçevesinde öncelik açısından farklılık arz etmektedir. 
ABD’nin Ortadoğu politikasını incelediğimiz de ise, bölgenin Amerikan dış politikası açı-
sından en öncelikli konu olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu politikanın öncelikler arasında 
sıranın en başında yer almasının temel nedeni de mevcut ABD yönetiminin dayandığı fikri 
temeller (Yeni Muhafazakârlık) ve karar alıcı merciiler üzerinde oldukça etkin bir nüfuza 
sahip olan belirli düşünce kuruluşlarıdır.  

Amerikan siyasi sisteminin oluşumunda Yasama – Yürütme  - Yargı zincirinden 
sonra dördüncü halkayı oluşturan düşünce kuruluşlarının Amerika’daki sayıları günü-
müzde bin beş yüzün üzerindedir. 

Bugün Amerikan düşünce kuruluşlarının araştırmadan, bölgesel sorunların çözü-
müne kadar birçok alanda faaliyet göstermelerine ve Amerikan dış politikasına ve sa-
vunmasına ciddi boyutlarda fikri düzeyde katkıda bulunduklarına tanık olmaktayız. 
Bununla birlikte, düşünce kuruluşları arasında ticaret, ideolojik, çıkar, etnik ve dini 
gruplar da bulunmaktadır. 

Amerika’daki düşünce kuruluşları, değişik düzeydeki insanları bir arada toplayarak 
Amerikan dış politikasına ilişkin konular üzerine çeşitli toplantılar, sempozyumlar dü-
zenlemekte, araştırma yapmakta ve kendi fikirleri doğrultusunda bu davetli kişileri et-
kilemeye çalışmaktadırlar. Bir araya toplanan bu kişiler arasında çoğu zaman Amerika 
Kongresi’nden ve karar alıcı mercilere yakın isimlerden de önemli simalar bulunmak-
tadır. 

Günümüz Amerikan dış politikasına yön veren ve en etkili grup olan Yeni Muhafaza-
kârlarda önemli düşünce kuruluşlarına sahiptirler. George W. Bush yönetimi içerisinde ol-
dukça etkin olan bu grupta başta AEI olmak üzere  AIPAC, WINEP, JINSA ve PNAC ile ya-
kın ilişki halindedirler.  

11 Eylül 2001’den sonra Başkan George W. Bush’un adıyla anılan ve Amerikan dış politi-
kasının ana hatlarını ortaya koyan ‘Bush Doktrini’, önleyici savaş ve önceden saldırı kavram-
ları doğrultusunda Amerikan çıkarlarının ve güvenliğinin sağlanması hususunda tek yanlı bir 
politika izleneceğini tüm dünyaya duyurmaktaydı. Bush’un bu politikasının ortaya çıkışında 
da Yeni Muhafazakârların çok büyük etkileri olmuştur.  

Baba Bush döneminde, dönemin Savunma Politikası Kurulu başkan yardımcısı olan 
Paul Wolfowitz tarafından kaleme alınan ancak basına sızması ve yoğun tartışmalara ne-
den olmasında dolayı rafa kaldırılan 1992 tarihli ‘ Savunma Politikası Rehberi’, 1995’te 
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Zalmay Halilzad tarafından yazılan ve Rand Corporation tarafından yayımlanan ‘Kuşatma-
dan Küresel Liderliğe’ başlıklı kitap, 1996’da William Kristol ve Robert Kagan’ın ortaklaşa 
hazırlanan ve Foreign Affairs adlı derginin Temmuz – Ağustos sayısında yayımlanan ‘Yeni 
Reagancı Bir Dış Politikaya Doğru’ başlıklı makale, Haziran 1997’de Yeni Amerikan Yüzyılı 
Projesi (PNAC) tarafından yayımlanan ‘İlkeler Bildirgesi’, İlkeler Bildirgesi’nin ardından yine 
PNAC tarafından Ocak 1998’de dönemin ABD Başkanı Bill Clinto’a Irak’taki duruma ve 
ABD’nin bölgeye yönelik politikasına ait açık bir mektubun sunulması ve Eylül 2001’de 
Başkan George W. Bush’a yine PNAC aracılığıyla gönderilen mektuplar aslında bize yeni 
muhafazakâr hareketin yeni bir oluşum olmadığını ve bu oluşumun Amerikan politikaları 
üzerindeki etkilerinin de yeni bir şey olmadığını gözler önüne sermektedir.  

Sonuç olarak, ABD’de dış politika oluşum sürecinde düşünce kuruluşlarının rolü ve bu 
rolün özellikle Ortadoğu özelindeki etkileri oldukça önemlidir. Bu önem ise,  isimleri yuka-
rıda sıkça zikredilmiş düşünce kuruluşlarının George W. Bush yönetimine olan çok sıkı ya-
kınlıkları ve karar alıcı merciiler üzerinde oldukça etkili olan nüfuzlarından ileri gelmektedir.     
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