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alanına hakim epistemik toplulukları danışman olarak kullanabilir."45 ifadelerini 

kullanmaktadır. 

Haas'ın epistemik cemaat kavramından yola çıkarak Yeni Muhafazakarların 

medyada, üniversitede, çeşitli kurum ve kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapmaları, 

politika ve siyasette etkin olmaları ve bir dönem ABD dış politikasında etkin görevler 

aldıkları düşünüldüğünde ve bu isimlerin benzer bilgiler ürettikleri ve aynı zamanda ortak 

bağlantılara sahip oldukları düşünüldüğünde Haas'ın epistemik cemaat tanımıyla uyuştuğu 

görülmektedir. Haas'ın epistemik topluluk tanımında en dikkat çekici nokta ise, Haas'ın 

altını çizdiği kaos veya kriz ortamlarında karar vericiler, alanına hakim epistemik 

toplulukları danışman olarak kullanabilir ifadeleridir. Bu bağlamda Yeni Muhafazakarların 

1998 yılında PNAC'dan yirmi beş kişinin imzasıyla ABD Başkanı Bill Clinton'a 

gönderdikleri mektup ele alındığında, Yen Muhafazakarların Irak'a askeri müdahaleyi 

savundukları görülmüştür fakat o dönemde ABD hükümeti mektupta önerilen tavsiyeleri 

uygulama kararı almamıştır. (Bu mektuba ilişkin bilgiler aşağıda incelenmiştir.) Fakat 

Haas'ın altını çizdiği kaos ve kriz ortamlarında karar vericilerin danışmanlara duyduğu 

ihtiyaç durumu 11 Eylül terör saldırılarıyla beraber Yeni Muhafazakarlara verilmiştir. 

Krauthammer'in altını çizdiği gibi "11 Eylül saldırıları genç Yeni Muhafazakar kuşağın 

1990'lı yıllarda geliştirdiği fikirlerin hayata geçmesi için önemli eşik olmuştur."46 ABD'nin 

kalbinde gerçekleşen 11 Eylül terör saldırılarının yankısı Dünya'da ve ABD'de çok büyük 

yankılara neden olmuştur. Dönemin ABD Başkanı Bush, 11 Eylül'de ortaya çıkan krizde on 

yılı aşkın süredir Irak, Ortadoğu, Radikal İslam ve diktatör rejimlere karşı söylemler üreten 

Yeni Muhafazakar isimlere ve üretilen projelere 11 Eylül sonrasında yer vermiştir. 1998 

yılında Clinton'a yazılan mektubun içerdiği politikalar 2001 yılı itibariyle yürürlüğe 

konulmaya başlamıştır. Haas'ın da altını çizdiği gibi topluluk üyelerinin bürokraside yer 

alması devlet kararlarını doğrudan etkileme fırsatını doğurmuştur. Bu bağlamda Yeni 

Muhafazakarlar Haas'ın çalışmasında belirttiği kriz ve kaos durumlarında epistemik 

toplulukların devlet adamları tarafından politika veya proje üretebilmek için bürokraside 

görevlendirilebileceklerine yönelik yaptığı çalışmayla uyuşmaktadır. 

Bu noktaya kadar Yeni Muhafazakar Ağ, Haas'ın epistemik topluluk tanımıyla 

uyuşmaktadır fakat Yeni Muhafazakarlar Ağ'ı Haas'ın "Epistemik Topluluklar ve 

Uluslararası Politika Koordinasyonu" başlıklı yazısından ayıran şey aile ve akraba 

45 Haas, P. M., a.g.m. s. 15. 
46 Charles Krauthammer, "In Defense ofDemocratic Realism," The National Interest 77 (2004), 20. 
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