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2.0 İÇERİK

Twilight Struggle oyunu şunları içerir:

•
•
•
•
•
•

56x86cm Oyun haritası
İki taraflı pullar
Bir kural kitabı
İki yardımcı kart
0 oyun kartı
İki tane 6'lı zar

2.1 OYUN HARİTASI

“Baltık'ta Stettin'den Adriyatik'teki Trieste'ye kadar kıta
boyunca bir demir perde indi.”
—Winston Churchill

1.0 GİRİŞ

“Şimdi trompet yine bizi çağırıyor - silah kuşanmak için değil,
her ne kadar ihtiyacımız olsa da ; savaş için değil, her ne
kadar savaşa hazır olsak da- bu çağrı uzun bir alacakaranlık
mücadelesinin (Twilight Struggle) yükünü taşımak için.”
—John F. Kennedy, Açılış Konuşması, Ocak 1961
1945 senesinde insanlığın gördüğü en yıkıcı silah bir alev
fırtınası eşliğinde gururlu Japon İmparatorluğu'nu dizlerinin
üstüne çöktürürken beklenmeyen müttefiklik Nazi canavarını
öldürmüştü.Pek çok büyük gücün olduğu yerde artık sadece
iki büyük güç kalmıştı.Dünya yeni bir çatışma tehdidinden
önce çok az soluk alabilmişti.Daha önce tanklarla ve askerlerle
yapılan devasa çarpışmalar yerini ajanlara, bilimadamlarına,
politikacılara, aydınlara, sanatçılara ve hainlere bıraktı.
Twilight Struggle Sovyetler Birliği ve A.B.D. arasında
entrikanın,prestijin, ve savaş ihtimalinin 45 yıllık dansını
anlatını iki kişilik bir oyundur. Bütün dünya, bu iki büyük
gücün kendi ideolojilerine göre daha güvenli hale getirmek
için savaştığı bir sahnedir.Bu oyun 2. Dünya Savaşı sonrası
Avrupa'nın harabeye dönüşüp iki süper gücün doğması ve
1989 yılında sadece A.B.D. nin ayakta kalması arasında geçer.
Twilight Struggle kart tabanlı oyun sistemini We the People ve
Hannibal: Rome vs. Carthage oyunlarından miras almaktadır.
Bu gelenekte daha az karmaşık ve hızlı oynanan bir oyundur.
Etkinlik kartları , 1948 ve 1967'deki Arap - İsrail
çatışmalarından , Vietnam'a ve A.B.D. barış hareketine, Küba
füze krizine ve dünyayı nükleer felaketin eşiğine getiren diğer
tarihi olaylara kadar geniş bir aralığı içerir. Oyun sisteminde
prestijli Uzay Yarışının ve oyun sonu nükleer savaş
olasılığının tansiyonu tutulur.
Kurallar bölümlere ayrılarak anlatıldı. Bazı kurallar kendi
içinde küçük bölümlere ayrıldı (örn, 2. ve 2.2). Kurallarda
verilen bu sayılar okuduğunuz kuralla ilişkili başka bir kuralı
işaret eder.

2.1.1 Oyun haritası altı bölgeye ayrılmıştır: Avrupa, Asya,
Orta Amerika, Güney Amerika, Afrika, ve Orta Doğu. Bir
bölge, normalde coğrafi yakınlıkta, birbirine jeopolitik olarak
bağlı uluslar grubudur. Avrupa iki alt bölgeye ayrılmıştır:
Doğu Avrupa ve Batı Avrupa. Tarihe göre iki tarafsız ülke
(Avusturya ve Finlandiya) hem Batı hem Doğu Avrupa'ya
ait olarak kategorize edilmiştir.
Asya'nın da bir alt bölgesi
bulunmaktadır: Güneydoğu Asya.
Aynı bölgede bulunan ülkelerin
çerçeveleri aynı renge boyaladır.
Alt bölgeler aynı rengin farklı
tonlarıyla boyalıdır.
*Batı Avrupa

*Doğu Avrupa

TASARIM NOTU: Coğrafi olarak Libya ve Mısır Orta
Doğu'ya, Kanada ve Türkiye Avrupa'ya ait olmasa da politik
nedenlerden dolayı böyle gösterildi.
2.1.2 Herhangi etkinlik,kural,aksiyon ya da kart Asya veya
Avrupa'dan bahsediyorsa onun alt bölgelerini de kapsar.
2.1.3 Haritadaki her çerçeve bir ülkeyi ya da ülkeler bloğunu
temsil eder. Her ülke, ortalama gücüne, özgürlüğüne ve
kararlılığına göre Sağlamlık Puanına sahiptir.
Sağlamlık Puanı

Savaş Bölgesi

Savaş Bölgesi Değil

2.1.4 Savaş Bölgeleri: Çoğu ülke ismi beyaz üzerine yazılıdır
fakat savaş bölgesi ülkelerinin çerçeveleri aynı renk olmasına
rağmen kolay ayırt edilebilsin diye isimleri mor renk üzerine
yazılıdır. Savaş bölgesi ülkeleri skor yaparken (bkz. 0.) ve
askeri darbe girişimlerinde (bkz. 6.3) farklı kurallara tabidir.
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2.1.5 Haritada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Sovyetler
Birliği'nin konumunu temsil eden iki alan vardır. Etki pulları
bu alanlarda kullanılmaz fakat etkinliklerin amacına göre
kontrol edilmiş sınır ülkelere göre işlevleri vardır. (6.2.2).

Örnek Kart
Operasyon Puanı değeri
Kart numarası
Savaş başı,ortası
ve sonu göstergesi

2.1.6 Ülkeler haritada birbirlerine siyah,kırmızı ve kahverengi
çizgilerle bağlıdır. Aynı bölgedeki ülkeler kahverengi çizgi ile,
farklı bölgelerdeki ülkeler kırmızı çizgi ile bağlanmıştır. Siyah
çizgiler de süper güç ülkelerine bağlanan ülkeleri temsil eder.
Bir ülke bağlı olduğu bütün ülkelerle komşu kabul edilir.

Yıldız = Etkinlik
kullanıldıysa kartı
oyundan çıkart
Etkinlik

TASARIM NOTU: Komşu olmak coğrafi olarak doğru
olmayabilir. Bazı ülkeler fiziksel olarak sınırları olsa da
haritada bağlı olmayabilirler. Bu durum harita hatası
değildir, oyun mekaniği ve zamanın politik nedenlerine bağlı
bir durumdur.

ABD
Kontrolü

ABD
Etkisi

SSCB
Kontrolü

SSCB
Etkisi

2.1.7 Ülkeleri Kontrol Etme: Her ülke ya kontrol
edilmemiştir ya da sadece bir oyuncu tarafından kontrol
edilebilir. Bir ülke şu durumlarda kontrol edilmiş olur:
• Bir oyuncunun o ülkede Sağlamlık Puanından daha fazla ya
da eşit sayıda etki puanı varsa, ve

• Oyuncunun etki puanı rakibinin etki puanından ülkenin
Sağlamlık Puanı kadar fazlaysa.
ÖRNEK: İsrail'in Sağlamlık Puanı 4. Bir oyuncu burayı
kontrol etmek için İsrail'de rakibinin etki puanı yoksa en az 4
etki puanına sahip olması gerekir. Eğer rakibi varsa ondan en
az 4 etki puanı fazla olması gerekir.

2.2.4 Bazı kartların etkinlik başlığında yıldız işareti vardır. Bu
kartlar etkinlik olarak kullanıldıysa oyundan tamamen
çıkartılır.
2.2.5 Etkinlik başlığının altı çizili kartlar haritanın yanına
yüzü açık olarak konur ve iptal edilene ya da oyun bitene
kadar öyle kalırlar.
OYUN NOTU: Oyuncular aynı zamanda altı çizili etkinlikler
için numaralı kart hatırlatıcı pulları kullanabilirler. Bunları
haritada görünür bir yere yerleştirebilirler.
2.2.6 Geçici olarak çıkarılan kartlar çekildikleri destenin
yanına yüzü açık şekilde dizilir.

2.3 PULLAR

Oynamaya yardımcı çeşitli pullar bulunur:

2.2KARTLAR

2.2.1 Oyunda kullanılan 110 Kart mevcuttur. Her kart bir
Operasyon Puanı değeri, Etkinlik başlığı ve Etkinlik
açıklaması içerir. Çekildikleri sırada herhangi bir zaman
oynanması gereken SKOR ibareli kartlar da mevcuttur.

ABD Uzay
Yarışı

2.2.2 Bütün kartlar etkinliklerinin ilişkili olduğu süper gücü
ifade eden sembole sahiptir:

ABD Uzay
Yarışı-Kart
oynandı

SSCB
Uzay
Yarışı

SSCB-Uzay
Yarışı-Kart
oynandı

• Kırmızı yıldızlı kartlar sadece SSCB ile ,

• Mavi renkli kartlar sadece ABD ile ilişkilidir.

• Yarı kırmızı yarı mavi yıldızlı kartlar iki tarafla da
ilişkilidir.

Defcon
durumu

Aksiyon
Raundu

ABD Askeri
OP pulu

SSCB Askeri
OP pulu

(Rakip süper güçle ilişkili kart oynandığında etkinliğin işlevini
öğrenmek için bkz. 5.2)
2.2.3 Kartlar etkinlikleri veya operasyonları olmak üzere iki
şekilde oynanabilir.

Tur
pulu
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DEFCON
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Kart
hatırlatıcısı
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oynanabilir
hatırlatıcısı



Twilight Struggle

3.0 OYUN KURULUMU

3.1 Early War(Savaş başı) kartlarını karıştırıp her oyuncuya 8
kart dağıtın. ‘The China Card’ (Çin kartı) Sovyet
oyuncusunun önüne yüzü açık olarak koyun. Oyuncular
başlangıçtaki etki puanlarını dağıtmadan önce kartlarına
bakabilirler..
3.2 Sovyet oyuncusu önce başlar. Sovyet oyuncusu toplamda
15 Etki Pulunu belirtilen yerlere yerleştirir:  Suriye,  Irak,
3 Kuzey Kore, 3 Doğu Almanya,  Finlandiya, ve 6 tane Doğu
Avrupa'da istediği yere.
3.3 ABD oyuncusu ikinci olarak oynar ve 25 Etki Pulunu
belirtilen yerlere yerleştirir: 2 Kanada,  İran,  İsrail, 
Japonya, 4 Avustralya,  Filipinler,  Güney Kore,  Panama,
 Güney Afrika, 5 Birleşik Krallık, ve 7 tane Batı Avrupa'da
istediği yere.
3.4 ABD ve SSCB Uzay Yarışı pullarını Uzay Yarışı
adımlarının soluna koyun. Her oyuncu kendi askeri OP pulunu
Askeri Operasyon adımlarının sıfır karesine yerleştirir. Tur
pulunu Tur Takip adımlarında ilk kareye yerleştirin. Defcon
pulunu DEFCON adımlarında 5. kareye yerleştirin. Son olarak
Zafer Puanı pulunu Zafer Puanı adımlarının sıfır bölümüne
koyun.

4.0 OYUN BÖLÜMLERİ

—2nd Edition—

F. Son kartı göster (sadece Turnuva)
G.‘The China Card’'ı çevir
H. Tur pulunu ilerlet
I. Final Skoru (sadece 10.turdan sonra)
A. Defcon durumunu yükselt: DEFCON seviyesi 5'ten
düşükse barışa doğru bir adım ilerle.
B. Kartları dağıt: 1-3 turlarında oyuncular elindeki kartları
8'e tamamlayana kadar kart alır. 4-0 turlarında oyuncular
elindeki kartları 9'a tamamlar. ‘The China Card’ hiç bir zaman
kart sayısına dahil edilmez.
C. İlk Hamle: Her oyuncu elinden gizlice bir kat seçer. İki
oyuncu da seçimini yaptıktan sonra kartlar eş zamanlı olarak
ortaya açılır. Bu kartlara 'İlk Hamle Kartları' denir ve bu
aşamada kartlardaki etkinlikler gerçekleştirilir (yıldız işareti
varsa normal olarak oyundan çıkarılır). Hangi kart etkinliğinin
önce gerçekleşeceğine kartların Operasyon puanlarına
bakılarak karar verilir. Yüksek puandaki kartın etkinliği önce
gerçekleşir. Eşitlik durumunda ABD oyuncusu kartı etkinliği
önce gerçekleşir.
• Skor kartları ilk hamle aşamasında oynanabilir. Operasyon
puanları sıfır olduğundan her zaman ikinci olarak etki
gösterirler. İki oyuncu da ilk hamle olarak skor kartı seçerse
ABD oyuncusu kartı etkinliği önce gerçekleşir.

4.1 Twilight Struggle on tur oynanır. Her tur üç ila beş yıla
denk gelir ve her oyuncunun altı ya da yedi kart oynamasını
gerektirir. Oyunun başında her oyuncu Early War(Savaş başı)
destesinden sekiz kart çeker. 4. turun başında, Mid War(Savaş
ortası) destesi ilk destede kalan kartlarla karıştırılır ve
oyuncular artık dokuz kart çeker. 8. turun başında, Late
War(Savaş sonu) destesi kalan kartlarla karıştırılır.

• Oyuncular kendilerine ya da rakiplerine yardım ettiğine
bakmaksızın herhangi bir kartı ilk hamle olarak oynayabilir.

4.2 Hamlede bulun oyuncu, halen kendisinin aksiyon raundu
oynanan oyuncudur.

• ‘The China Card’ ilk hamle aşamasında oynanamaz.

4.3 Destede hiç kart kalmadığı zaman, oynanan kartlardan yeni
bir deste oluşturun. Yıldızlı(*) etkinlik kartlarının
oynandığında oyundan tamamen çıkarıldığını ve yeni desteye
katılmadığını unutmayın.
4.3.1 4. ve 8. turlar hariç destedeki kartları karıştırmadan
dağıtın. (bkz 4.4.).
4.4 Early War'dan Mid War'a, ya da Mid War'dan Late War'a
geçerken oynanan kartlar destesi o sırada yeni desteye
katılmaz. Mid War ya da Late War kartları oynanmayan kapalı
kartlar destesine katılır ve karıştırılır. Gözardı edilen oynanmış
kartlar şimdilik oldukları gibi durur, bir sonraki karıştırmada
(kart yetmediği zamanlarda) desteye katılırlar.
4.5 Twilight Struggle'da bir tur şöyle oynanır:
A. Defcon durumunu yükselt
B. Kartları dağıt
C. İlk hamle
D. Aksiyon Raundları
E. Askeri OP durumunu kontrol et

NOT: Eğer ilk hamle aşamasında rakip etkinlik kartı
oynanıyorsa, rakip, etkinlikten kendi oynuyormuş gibi
faydalanır.Bununla birlikte, oynamaya zorlanan rakip oyuncu
DEFCON durumunu güncellemekten de yükümlüdür.
(bkz 8.1.3).
• İlk hamle etkinliği özellikle operasyon puanı kullanımı
kazandırmazsa, hiç bir oyuncu bu aşamada operasyon puanı
kazanmaz.
D. Aksiyon Raundları: 1-3 turlarında altı aksiyon
raundu,4-10 turlarında yedi aksiyon raundu vardır. Oyuncular
kartlarını sırayla oynarlar. Her aksiyon raundunda bir kart
olmak üzere 1-3 turlarında aksiyon raundlarında toplam altı
kart ve 4-10 turlarında toplamda yedi kart oynarlar. SSCB
oyuncusu her zaman aksiyon raundunu önce gerçekleştirir,
ABD oyuncusu ardından gerçekleştirir. Bütün hamleler rakip
oyuncu, kartını oynamadan önce karara bağlanmalıdır.
• Genellikle bütün aksiyon raundları sonunda oyuncuların
elinde bir kart kalır. Bu 'son' kart ilerideki raundlarda
oynanabilir . Skor kartları asla son kart olamaz.
• Bir oyuncu o turdaki aksiyon raundlarını tamamlayacak
kadar karta sahip değilse, sonraki raundlarda oyun dışı kala-
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rak, rakibinin turu tamamlasını bekler.
E. Askeri Operasyon durumu: Oyuncular her tur için gerekli
askeri operasyonu yerine getirememekten doğan zafer puanı
cezalarını belirler (bkz 8.2). Daha sonra oyuncular askeri op
pulunu sıfıra getirirler.
F. Son Kartı Göster: Turnuvalarda ya da rekabetçi oyunlarda
iki oyuncu da ellerindeki son kartı birbirlerine göstermelidir.
Böylece bütün skor kartlarının oynandığını garantiye alırlar.
Bu hareket oyunun gizlilik unsurlarına zarar verdiğinden
normal oyunlarda bu uygulamaya gerek yoktur.
G. Flip China Card: ‘The China Card’ tur sırasında ters
çevrildiyse tekrar yüzü açık olarak yerini alır.
H. Advance Turn Marker: Tur pulunu sonraki kareye
ilerletin. 3. turun sonuysa, Mid War kartlarını desteye katın.
7. turun sonuysa, Late War kartlarını desteye katın.
I. Final Scoring: 0. tur sonunda, skor hesaplama kurallarına
göre Final Skorunu belirleyin.

5.0 KART OYNANIŞI

5.1 Kartlar, etkinlik ya da operasyonlar olarak iki şekilde
oynanır. Genellikle oyuncular tur sonunda ellerinde bir kart
tutarlar. Diğer bütün kartlar etkinlik ya da operasyon olarak
kullanılırlar. Oyuncular kart oynamadan ya da elindeki bir
kartı oyundan çıkararak sıralarından vazgeçemezler.
5.2 Rakiple ilişkili etkinlikler: Bir oyuncu kartını operasyon
olarak oynar ve karttaki etkinlik rakiple ilişkili ise, etkinlik
yine de meydana gelir (ve yıldız işaretli bir kart ise oyundan
atılır).
NOT: Operasyon puanı için oynanan kart rakip etkinliğine
neden oluyorsa, rakip, o karttan kendi oynuyormuş gibi
faydalanır.
• Kart oynayan oyuncu rakip etkinliğin kendi operasyonundan
önce mi sonra mı gerçekleşeceğine karar verir.

• Rakip etkinliğe neden olan bir kart oynandığında karttaki
etkinliğin gerçekleşmesi için gerekli olan ön koşul kartı
oynanmadıysa ya da etkinlik için gerekli şartlar oluşmadıysa,
etkinlik gerçekleşmez. Bu durumda yıldız(*) işaretli kart
oynandıysa oynanan kartlara eklenir, oyundan atılmaz.
• Rakip etkinliğe neden olan bir kart oynandığında, karttaki
etkinlik başka bir kart tarafından yasaklanmış ise etkinlik
gerçekleşmez ve kart sadece operasyon puanı için
kullanılabilir.

• Rakip etkinliğe neden olan bir kart oynandığında karttaki
etkinlik hiç bir etkiye sahip olmasa da etkinlik gerçekleşir.
Yıldız işareti olan kartlar oyundan atılır.

Etkinlik NATO kartı
oynanmadan gerçekleşemez.

NATO kartı
oynanmasına izin verir

ÖRNEK 1: SSCB oyuncusu ‘NATO’ kartını oynuyor ve
‘Marshall Plan’ ya da ‘Warsaw Pact’ kartı henüz oynanmadı.
SSCB oyuncusu 4 operasyon puanından faydalanabilir, fakat
ABD oyuncusu etkinlikten yararlanamaz. NATO kartı yıldız
işareti olmasına rağmen oyundan atılmaz. Oynanan kartlar
destesine katılır ve daha sonra oynanma ihtimaliyle bekletilir.
ÖRNEK 2: ABD oyuncusu ‘Arab-Israeli War’ kartını 2
Operasyon için oynuyor. Önceki raundunda Arab-Israeli War’
etkinliğini yasaklayan ‘Camp David Accords’ kartını oynadı..
ABD oyuncusu 2 Operasyon puanından yararlanır, ama SSCB
oyuncusu karttaki etkinlikten yararlanamaz, ve kart oyundan
atılmaz.
ÖRNEK 3: SSCB oyuncusu ‘Alliance for Progress’ kartını
oynuyor ve ABD oyuncusu Güney ya da Orta Amerika'da
savaş bölgesi kontrol etmiyor. Yine de etkinlik gerçekleşir ve
SSCB oyuncusunun raundundan sonra kart oyundan çıkarılır.
ÖRNEK 4: SSCB oyuncusu ‘Star Wars’ kartını oynuyor, ama
ABD oyuncusu Uzay Yarışında önde gidiyor. Kartın hiç bir
etkisi olmaz ve ‘Star Wars’ kartı oynanan kartlara katılır.
5.3 Belli bir değerde başka bir kartın oynanmasını ya da
çıkarılmasını öngören bir kart oynandığında, istenen değerin
daha üstünde başka bir kartla bu istek karşılanabilir..
ÖRNEK: ‘Quagmire’ kartı ABD oyuncusundan 2 Op. puanı
değerinde bir kart çıkarmasını istiyor. ABD oyuncusu 3 Op.
puanında başka bir kart oynarsa istek yerine getirilmiş olur.
5.4 Bir etkinlik oyuncuyu belli bir kartı çıkarmaya zorluyorsa
karttaki etkinlik gerçekleşmez. Bu kural Skor kartları için de
geçerlidir.
5.5 0..5 sayılı kural haricinde, etkinlikler yazılı kurallarla
çelişiyorsa, yazılı kuralların yerine geçer.
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6.1.3 Oynanan karttaki operasyon puanına bağlı olarak etki
pulları farklı bölgelere ve farklı ülkelere yerleştirilebilir.

Operasyonlar şu şekillerde kullanılır: etki puanı yerleştirme,
etki bozma, darbe girişimi, ya da uzay yarışında ilerleme. Bir
kart operasyon olarak kullanılırsa, oyuncu bütün operasyon
puanlarını sadece bir seçenekte kullanmalıdır.

6.1 ETKİ PUANI YERLEŞTİRME

“Herkes, ordusunun yettiği ölçüde kendi sistemini
dayatıyor.” —Joseph Stalin
6.1.1 Etki pulları teker teker yerleştirilir. Aynı zamanda bütün
etki puanları o sırada oynayan oyuncunun kendi pullarına ya
da kendi pullarına komşu yerlere konmalıdır. İstisna: kartta
başka şekilde belirtilmediği sürece, etkinlik tarafından
yerleştirilen etki puanları bu sınırlamaya tabi değildir . Etki
puanlar bir ülkeyi kontrol etmeye yetiyorsa koyu tarafını
çevirin.
6.1.2 Kendi kontrolünde ya da hiç kontrol edilmemiş bir
ülkeye bir etki pulu koymanın bedeli 1 Operasyon puanıdır.
Rakip kontrolündeki bir ülkeye bir etki pulu koymanın bedeli
2 Operasyon puanıdır. Bir ülkenin kontrolü bu etki pulları
yerleştirmesi sırasında değişiyorsa, aynı aksiyon raundundaki
diğer etki pulllar düşük bedelden konmaya devam eder.
ÖRNEK: ABD oyuncusu Türkiye'de 2 etki puluna sahip ve
SSCB oyuncusunun hiç yok. Bu nedenle ABD Türkiye'yi
kontrol ediyor. SSCB oyuncusu 4 Operasyon puanı olan bir
kart oynuyor. Türkiye'ye pulları yerleştirirken ilk pulun bedeli
2 puan olur. İlk SSCB pulu konduktan sonra, Türkiye'nin
sağlamlık puanı 2 olması nedeniyle ABD'nin kontrolü sona
erer, böylece ikinci ve üçüncü pulların bedeli 1 puan olur.
ABD oyuncusu 1 etki pulu ile başlamış olsaydı Türkiye'yi
kontrol etmemiş olurdu. Böylece bütün Sovyet pullarının
değeri 1 puan olurdu.

ÖRNEK: ABD oyuncusunun Panama ve Güney Kore'de
pulları mevcut. Etki pulu yerleştirmek için 3 operasyon puanı
kullanıyor. Kosta Rika ve Kolombiya'ya etki pulu
yerleştirebilir. Aynı zamanda önce Kosta Rika ardından
Nikaragua'ya koyamaz. Diğer taraftan kalan operasyon
puanlarını Güney Kore'ye ya da komşularına koyabilir.

6.1.4 Sırası gelen oyuncu etki pullarını her zaman süper
gücüne komşu ülkelere yerleştirebilir.
6.1.5 Etki pulları bozuk para gibi algılanabilir. Oyuncular
istediği zaman pullarını bozdurabilirler. Buna ek olarak
pulların oyunda herhangi bir limiti yoktur. Poker çipleri,
bozuk paralar ya da tahta parçaları pulların yetmediği
zamanlarda yerlerine geçip kullanılabilir.
6.1.6 Bir oyuncu bir ülkede iki veya daha fazla etki puluna
sahipse en yüksek değer üstte durur. Etki pulları her zaman
kontrole ve düzeltmeye açıktır.

6.2 ETKİ BOZMA

6.2.1 Etki Bozma bir ülkede rakip etki puanını azaltmak için
zar atarak gerçekleştirilir. Etki Bozmaya girişmek için
oyuncunun hedef ülkede ya da komşu ülkede etki puluna sahip
olmasına gerek yoktur (oysa bu durum başarma şansını
oldukça arttırır). Bir kart Etki Bozma olarak kullanıldığında,
oyuncu sonraki hedefi söylemeden önce her zarını çözüme
ulaştırabilir. Ülkeler bir aksiyon raundu içinde birden fazla
Etki Bozmaya maruz kalabilir.
6.2.2 Etki Bozma için bir zar atmanın bedeli 1 operasyon
puanıdır. İki oyuncu da zarları atar ve yüksek atan oyuncu
zarların farkı kadar hedef ülkede rakip etki puanını kaldırır.
Beraberlik durumunda hiç bir etki pulu kaldırılmaz.
Oyuncuların attığı zarlar şu durumlarda değişir:
• + kontrol edilen her komşu ülke için,
ÖRNEK: ABD, Türkiye ve Yunanistan'ı, Sovyetler Lübnan ve
Suriye'yi kontrol ediyor. Romanya ve Bulgaristan kimsenin
kontrolünde değil.

• +1 hedef ülkede rakipten fazla etki puanı bulunan oyuncu
için,
• + Süper gücü hedef ülkeye komşu olan oyuncu için.
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ÖRNEK: ABD Kuzey Kore'yi etki bozma için hedef alıyor.
ABD'nin hiç olmamasına rağmen Sovyetlerin 3 etki puanı
bulunuyor. ABD'nin daha az etki puanı olduğundan ve hiç bir
komşu ülkeyi kontrol edemediğinden dolayı zarları
değişmiyor. Sovyetler, Kuzey Kore kendisine komşu olduğu
için +1 ve daha fazla etki puanı olduğu için de +1 kazanır.
ABD şanslı bir şekilde 5 atıyor ve SSCB 2 atıp 4 elde ediyor.
Sonuç olarak SSCB'nin Kuzey Kore'den bir etki puanı azalır.
6.2.3 Etki Bozmanın sonucu olarak kimseye etki puanı
eklenmez.

6.3 DARBE GİRİŞİMLERİ

6.3.1 Darbeler, hedef ülkedeki hükümeti değiştirmek için
büyük ölçekli bir savaşın kestirmeden gerçekleşmesini temsil
eder. Darbe yapan oyuncu hedef ülkede ya da komşu ülkelerde
etki puanına sahip olmak zorunda değildir. Fakat rakip
oyuncunun darbeye maruz kalabilmesi için etki puanına sahip
olması gerekir.
6.3.2 Darbeyi sonuca bağlamak için, hedef ülkenin
Sağlamlık Puanını (x2) iki ile çarpın. Daha sonra zarı atın
ve operasyon Puanını zara ekleyin. Zara eklenen sayı
çarpılan sağlamlık puanından büyükse, darbe başarılı olur aksi
takdirde başarısız olur. Darbe başarılı ise oluşan fark kadar
hedef ülkeden rakip oyuncunun etki puanını çıkarın. Hedef
ülkede fark kadar rakibin etki puanı yoksa, geriye kalan
miktarı kendi etki puanınız olarak ekleyin.
6.3.3 Military Operations track (askeri op. adımları)'da
oynanan karttaki operasyon puanı kadar pulu ilerletin.
ÖRNEK: ABD 3 operasyon puanlı kart oynuyor ve Meksika'da
darbe girişiminde bulunuyor. ABD'nin hiç etki olmamasına
karşın SSCB'nin 2 etki puanı bulunuyor. Öncelikle ABD
oyuncusu Military Operations Track'da pulunu ilerletir ve
böylece
üç
operasyon
puanı
harcadığını gösterir (bkz 8.2). Daha
sonra 4 atıyor ve operasyon puanı (3)
ekliyor ve 7 elde ediyor. Meksika'nın
sağlamlık puanı çarpılır (2x2=4) ve
7'den çıkarılarak 3 elde edilir. Bu sayı
Meksika'ya ekleyebileceği ya da
çıkarabileceği etki puanıdır. Önce ABD
oyuncusu 2 Sovyet etkisi kaldırıyor ve
1 ABD etki puanı ekliyor.
6.3.4 Savaş bölgelerine gerçekleştirilen bütün darbe girişimleri
DEFCON durumunu bir kademe düşürür (Nükleer Savaşa
doğru).
6.3.5 Belirli bir bölgede oyuncuya 'bedave darbe girişimi'
sağlayan kartlar mevcut DEFCON seviyesinin coğrafi
kısıtlamalarını yoksayabilir (bkz 8..5). Ancak savaş
bölgelerinde kullanılan 'bedava darbe girişimleri' DEFCON
seviyesini 6.3.4'te olduğu gibi düşürmeye devam eder.
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6.4 UZAY YARIŞI

“Uzaya gidiyoruz çünkü insanlığı üstlenmesi gereken bütün
özgür adamlar paylaşmalıdır. Bu ulusun kendini öünümüzdeki
on yıl içinde ayın yüzeyine bir adam yollayıp onu sağ salim
getirmeye adayacağına inanıyorum” —John F. Kennedy
6.4.1 The Space Race track(Uzay Yarışı adımları) iki süper
gücün de pulunu içerir. Operasyon puanları bu adımda bir
sonraki kareye ilerlemek için harcanabilir. Bunu yapmak için,
ilerlemek istediğiniz karede gösterilen sayıya eşit ya da daha
yüksek operasyon puanlı bir kart oynayın. Zarı atın: eğer
istenen zar aralığında gelirse pulunuzu yeni kareye ilerletin.
6.4.2 Bir oyuncu uzay yarışında ilerleyebilmek için bir turda
yalnızca bir kere oynayabilir. İstisna: Space Race Track özel
kabiliyetleri ve bazı etkinlikler tek kart sınırını değiştirebilir
ya da süper gücün uzay yarışı pulunu ilerletebilir.
6.4.3 Space Race track'da ilerlemek Zafer Puanıyla, Özel
kabiliyetle ya da her ikisiyle ödüllendirilir. Space Race
track'da üzerinde taksim edilmiş iki sayı bulunan beş kare
vardır örn. Lunar Orbit 3/1 gibi. Soldaki sayı bu kutuya ilk
ulaşan oyuncunun kazanacağı zafer puanını; sağdaki sayı da
ikinci oyuncunun kazanacağı zafer puanını gösterir. Zafer
puanları hemen işlenir. Bütün uzay yarışının zafer puanları
toplanarak kazanılır.
6.4.4 Özel kabiliyetler o kareye ulaşan ilk oyuncu tarafından
kullanılır. İkinci oyuncu da aynı kareye ulaşırsa özel kabiliyet
anında iptal edilir.
• 2. kareye ulaşan (Animal in Space) oyuncu bir turda iki uzay
yarışı kartı oynayabilir (normali bir olmasına rağmen).
• 4. kareye ulaşan (Man in Earth Orbit) oyuncu, ilk hamle
aşamasında rakibinin seçtiği kartı göstermesini sağlar ve ona
göre kart seçebilir.
• 6. kareye ulaşan (Eagle/Bear has Landed) oyuncu turun
sonunda elinde kalan son kartı çıkarabilir.
• 8. kareye ulaşan (Space Station) oyuncu bir turda 8 aksiyon
raundu oynayabilir.
Bu özel kabiliyetler hemen kullanılabilir ve birbirine
eklenebilir.
ÖRNEK: SSCB oyuncusu 2. kareye geliyor. Bir sonraki
aksiyon raundunda ikinci uzay yarışı kartını oynayabilir. ABD
oyuncusu 2. kareye gelmeden SSCB 4. kareye gelirse, SSCB
bir turda iki uzay yarışı kartı oynayabilir ve 'ilk hamle'
aşamasında rakibinin kartına bakıp seçimini ondan sonra
yapabilir.
6.4.5 Uzay yarışı için oynanan karttaki yazıya bakılmaksızın
kart oyundan çıkarılır ve etkinlik gerçekleştirilmez.
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Bu kart oynanan kartlar destesine konur.
TASARIM NOTU: Uzay Yarışı oyunun 'güvenli bölgesi'dir.
Elinizdeki karttaki etkinlik rakibinize avantaj sağlıyorsa ve siz
bunu oynamak istemiyorsanız, kartınızı uzay yarışında
kullanabilirsiniz. (bir sonraki kareye gitmek için yeterli
operasyon puanına sahip olması koşuluyla).
6.4.6 Uzay Yarışında son kareye ulaşan oyuncu oyunun geri
kalan bölümünde hiç bir kartı uzay yarışı için kullanamaz.

7.0 ETKİNLİKLER

“Büyükelçi Zorin, SSCB'nin Küba'ya orta menzilli füze
yerleştirdiğini inkar mi ediyorsunuz? Evet mi hayır mı?
Çeviri için beklemeyin! Evet mi hayır mı?” —Adlai Stevenson,
ABD Büyükelçisi
7.1 Bir oyuncu kartını operasyon yerine etkinlik olarak da
kullanabilir. Etkinlik,oyuncunun kendi süper gücüyle veya her
iki süper güçle ilişkiliyse karttaki yazıya göre gerçekleştirilir.
7.2 The Southeast Asia Scoring (Güneydoğu Asya Skor) kartı
yıldız işaretlidir ve oynandıktan sonra oyundan atılan tek skor
kartıdır.
7.3 Sürekli Etkinlikler: Bazı etkinlik başlıklarının altı
çizilidir (Flower Power). Bu etkinliğin oyun boyunca devam
edeceğini gösterir. Böyle bir kart oynandığında hatırlatıcı
olması için kartı haritanın yanına koyabilir ya da hatırlatıcı
pulları Turn Track üzerinde kullanabilirsiniz.
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7.4.2 Daha sonraki kartların Operasyon değerini değiştiren
etkinlikler bütün uygulamalarda kullanılır.
ÖRNEK 1: Sovyet oyuncusu ABD'ye karşı ‘Red Scare/Purge’
kartını oynuyor ve ABD 2 operasyon puanlı kartla darbe
yapmak istiyor, ABD oyuncusu darbe için zarına sadece +1
ekler ve Required Military Operations adımlarında 1 kare
ilerler.
ÖRNEK 2: Sovyetler daha önce ‘Brezhnev Doctrine’ kartını
oynamışsa, ‘Bear Trap’ kartındaki istenen görev için 1 Op
değerinde kart kullanabilir.
ÖRNEK 3: ABD daha önce ‘Containment’ kartını oynamışsa,
daha sonra ‘CIA Created’ kartını oynayıp 2 Op kullanabilir.
7.5 Bir etkinlik başka bir etkinliğin iptali veya sınırlaması
yüzünden engellenirse, kullanılamayan etkinlik operasyon
puanı olarak oynanabilir.
7.6 Savaş Etkinlikleri: Toplamda 5 adet savaş etkinliği var:
Korean War, Arab-Israeli War, Indo-Pakistani War, Brush
War, and Iran-Iraq War. Bu etkinlikler savaştaki ülkelerde
herhangi oyuncunun etki puanına bakılmadan gerçekleşir.
Savaşta herhangi etki pulu tehlikede değilse, oynayan oyuncu
başarıya göre zafer puanını kazanır ve başarıya bakılmadan
required military operations adımlarında ilerler (bkz 8.2.4).

8.0 DEFCON DURUMU VE
ASKERİ OPERASYONLAR

“İlginç oyun. Kazanan tek hamle, oynamamak.”
—“Joshua” 'Wargames' filmi N.O.R.A.D bilgisayarı.

7.4 Bazı etkinlikler devam eden kartlardaki Operasyon
puanlarını değiştirir. Bu kartlar toplu olarak uygulanabilir, ve
‘The China Card’'ı değiştirebilir.

8.1 DEFCON Adımları

EXAMPLE: ABD oyuncusu ilk hamle aşamasında Red Scare/
Purge kartını oynuyor. Bütün SSCB kartlarının operasyon
değerini 1 puan düşürüyor. Bunun yanında ilk hamle olarak
SSCB de Vietnam Revolts kartını oynuyor. Bu etkinlik SSCB'ye
Güneydoğu Asya'daki operasyonları içim +1 Op puanı
veriyor. İlk oyun olarak Sovyetler ‘The China Card’ı seçiyor.
5 Op. puanı için bütün puanlarını GD Asya'da oynuyor. Bu
Vietnam Revolts kartı tarafından, Sovyetlere 6 Op puanı
veriyor. Bununla birlikte ABD'nin Red Scare/Purge kartı
toplam operasyon puanını 5'e düşürüyor.

8.1.2 DEFCON 5'ten yukarı çıkmaz. Herhangi bir etkinlik
DEFCON durumunu arttırıyorsa 5'te ki seviyeye etki etmez.

7.4.1 Operasyon puanını değiştiren kartlar sadece bir
oyuncuya uygulanır. Bu kartların etkisi, rakibin elinden
alınarak transfer edildiğinde gerçekleşmez.

8.1.1 DEFCON durumu oyunda nükleer tansiyonu ölçer.
DEFCON seviyesi 5. karede barış durumunda başlar.
Etkinliklere ve oyuncuların hareketlerine göre inip çıkabilir,
fakat 1. kareye yani savaş karesine gelirse oyun hemen sona
erer.

8.1.3 DEFCON  durumuna erişirse, nükleer savaş patlak verir
ve oyun aniden sona erer. O an sırası oynanan oyuncu pulun
seviye 1'e gelmesinden sorumludur ve oyunu kaybeder.
ÖRNEK: ABD oyuncusu Olympic Games kartını oynuyor ve
DEFCON durumu 2. seviyede. SSCB oyuncusu oyunları
boykot ediyor.

ÖRNEK: SSCB ‘Brezhnev Doctrine’ etkinliğini oynuyor ve
bütün kartlarına +1 operasyon puanı kazanıyor. ABD
oyuncusu ‘Grain Sales to the Soviets’ kartını oynayarak
rakibinden bir kartı çalarsa, ABD oyuncusu bu karta +1
operasyon puanı kazanmaz.
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DEFCON durumu 1'e düşüyor ve nükleer savaş başlıyor. ABD
oyuncusu sırasında gerçekleştiği için ABD oyunu kaybeder.
8.1.4 Savaş bölgelerinde gerçekleştirilen bütün darbe
girişimler DEFCON durumunu bir seyive düşürür.
8.1.5 DEFCON adımlarındaki seviyenin yarattığı sonuçlar
aşağıdaki gibidir:
• DEFCON 5: Etkisiz

• DEFCON 4 : Avrupa'da darbe girişimi ve etki bozma zarları
yasaktır.
• DEFCON 3: Avrupa ve Asya'da darbe girişimi ve etki
bozma zarları yasaktır.

• DEFCON 2: Avrupa, Asya ve Orta Doğu da darbe girişimi
ve etki bozma zarları yasaktır.
• DEFCON 1: Oyun biter. Seviyeyi 1'e düşürmeye sebep
olan yani o sırada oynayan oyuncu kaybeder.
OYUN NOTU: Oyuncular DEFCON hatırlatıcısını
yasaklı bölgelere koyarak kendilerine yardımcı
olmasını sağlayabilir.
8.1.6 DEFCON durumunu yükseltme aşaması: Herhangi bir
turun başında DEFCON seviyesi 5'ten düşükse bir seviye
arttırılır.
8.1.7 Yükseltme ve Düşürme: Bütün durumlarda, kurallar
veya kartlar DEFCON durumunu yükselt dediğinde bu
DEFCON durumunu bir numara üst kareye ilerlet, DEFCON
durumunu düşür dediğinde bu DEFCON durumunu bir
numara alt kareye ilerlet anlamına gelir.

8.2 İstenen Askeri Operasyonlar

“Baskı? Onların hayatını korumak için neden bu kadar
endişelisiniz? Bütün amaç piçleri öldürmek. Savaşın sonunda
iki Amerikalı ve bir Rus kalırsa biz kazanırız”

—Gen. Thomas Power, ABD Stratejik Hava Komutası
8.2.1 Her turun sonunda oyuncuların
belli bir sayıda Askeri operasyon
oynamış olması gerekir. Başaramadğı
takdirde rakibine zafer puanı kazandırır. Her tur oynanması
gereken askeri operasyon DEFCON adımlarındaki seviye
kadardır. Daha az askeri operasyon oynanmışsa eksik miktar
kadar rakibe  zafer puanı verilir.
ÖRNEK: Turun sonunda ABD oyuncusu 2 askeri operasyon
puanı harcamış olsun. DEFCON seviyesi 4'te ise SSCB 2 zafer
puanı kazanır.
8.2.2 'Darbe Girişimleri' ve 'Savaş Etkinlikleri' askeri
operasyon sayılır. 'Etki bozma' askeri operasyon değildir.
8.2.3 Operasyon puanları, darbe girişimi ya da savaş etkinliği
(örn: Arab-Israeli War, Korean War, vb.) olarak
oynandığında, oyuncu 'Military Operations track' (askeri op.
adımları)'da pulunu kartın Operasyon puanı değeri kadar
ilerletir.
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8.2.4 Bir oyuncu kartını operasyon puanı olarak kullanırsa ve
karttaki 'Savaş Etkinliği' rakiple ilişkiliyse, rakip oyuncu
Military Operations track üzerinde pulunu karttaki etkinliğe
göre ilerletir.
ÖRNEK: ABD oyuncusu ‘Arab-Israeli War’ kartını operasyon
puanı olarak kullanıyor, böylece Sovyetlerle alakalı 'Savaş
Etkinliği' gerçekleşiyor. Kartta yazılanın yapılmasına ek
olarak, SSCB pulunu Military Operations track üzerinde
pulunu 2 kare ilerletir.
8.2.5 Etkinliklerdeki bedava darbe girişimi askeri operasyon
olarak sayılmaz.

9.0 ÇİN

9.1 Çin'in soğuk savaştaki rolü
‘The China Card’(Çin kartı)'tan
ibarettir. Ellerindeki kartlarda
‘The China Card’'a sahip olan iki
oyuncu da bunu oynayabilir.
'The China Card’ eldeki kartların
sayısını etkilemez.
9.2‘The China Card’ın her
oynanışı bir turdaki sınırlı
aksiyon raundlarından (6 veya 7)
sayılır. Sonuç olarak ‘The China
Card’ oynandığında oyuncuların
ellerinde normalden daha fazla
kart kalabilir.
9.3 ‘The China Card’ oynandığında kart hemen rakibe verilir
ve yüzü yere kapatılır. Bu turda rakip tarafından oynanamaz.
Turun sonunda kart tekrar açılır ve rakibin oynaması için hazır
duruma gelir.
9.4 ‘The China Card’ bir etkinlik sonucu rakibe geçerse, kart
yüzü açık olarak rakibe verilir ve aynı turda yeni sahibi
tarafından kullanılabilir.
9.5 ‘The China Card’ şu durumlarda oynanmaz:
• İlk Hamle aşamasında,
• Skor kartı oynanmasını engellerse ya da
• bir etkinlik istediğinde elden çıkarılan kart olarak.
9.6 ‘The China Card’ta gösterilen +1 Operasyon puanını
alabilmek için karttaki bütün operasyon puanları Asya'da
harcanmak zorundadır (Güneydoğu Asya dahil).
9.7 ‘The China Card’ ın operasyon puanı başka etkinlikler
tarafından değişebilir.
9.8 ‘The China Card’ın oynanması asla bir etkinlik tarafından
ya da aksiyon raundu sırasında kart eksikliğinde mecbur
kılınamaz.
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10.0 SKOR VE ZAFER

Oyunun amacı zafer puanı kazanmaktır. Bölgesel zafer
puanları 6 bölgedeki etkilere göre kazanılır. Zafer puanları
belli etkinlikler tarafından da
kazanılabilir. Her bölgenin kendi
Skor kartı vardır. Skor kartı
oynamak o esnada süpergüçlerin
o bölgede ne kadar etkileri
olduğuna bakılarak zafer puanları
kazandırır,
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ülke ve savaş bölgesi ülkesi(Küba) kontrol ediyor. Aynı
zamanda Haiti ve Dominik'i kontrol ederek bölgede en az bir
savaş bölgesi olmayan ülke kontrol etme zorunluluğunu da
gerçekleştirmiş oluyor. Toplamda kazanılan SSCB'nin 5 ZP ve
ABD'nin 1 ZP birbirinden çıkarılarak zafer puanı adımlarında
4 kare Sovyetler lehine ilerlenir.
10.1.3 Belli etkinlikler oyunda zafer puanı kazandırabilir.
10.1.4 Zafer puanları rakibin istenen askeri operasyonlarını
yapamadığı zaman da kazanılır (8.2).
10.1.5 Bir oyuncu herhangi bir etkinlik tarafından Skor kartını
son kart olarak elinde tutamaz.

OYUN NOTU: Süper gücünüzün
en yoğun etkiye sahip olduğu
bölgelerde skor kartı oynamak
oyunu kazanmak için çok önemli
etkiye sahiptir.

10.2 Zafer Puanı Adımları

10.1 SKOR YAPMA

10.1.1 Bölgesel skor yapmak için aşağıdaki terimler kullanılır:

Presence(Varlık): Bir süper güç belli bir bölgede en az bir
ülkeyi kontrol ediyorsa, bu oradaki varlığını gösterir.

Domination(Hükmetme): Bir süper güç rakibinden daha
fazla ülkeyi ve daha fazla savaş bölgesi ülkesini kontrol
ediyorsa, o bölgeye hükmediyor demektir. Süper gücün
hükmediyor olabilmesi için bölgede en az bir savaş bölgesi
olmayan ülkeyi ve en az bir savaş bölgesi ülkesini kontrol
ediyor olması gerekir.
Control(Kontrol): Bir süper gücün bir bölgeyi kontrol
edebilmesi için rakibinden daha fazla ülkeyi ve bütün savaş
bölgesi ülkelerini kontrol etmesi gerekir.
10.1.2 Oyuncular bölgesel skor yaparken şunlardan da ilave
puanlar kazanırlar:

• + Zafer Puanı: bölgedeki rakip süper güce komşu, kontrol
ettiği her ülkeden,
• + Zafer Puanı: bölgede kontrol edilen her savaş bölgesi
ülkesinden,

• Zafer Puanları toplanır ve iki oyuncu arasındaki net fark
Victory Point Track(Zafer Puanı adımları)üzerinde ilerletilir.
ÖRNEK: SSCB Orta Amerika skor kartını oynuyor ve bölgede
Küba, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni kontrol ediyor. ABD
Guatemala'yı kontrol ediyor ve Panama'da 1 etki puanı var.
Bu durumda SSCB Orta Amerika'ya hükmederek (3 ZP) + 1
ZP da savaş bölgesi Küba'yı kontrol ettiği için kazanır. +1 ZP
daha Küba'nın rakip süper gücüne komşu olmasından kazanır.
ABD Guatemala'yı kontrol ederek 'Varlık' göstermiş olur 1 ZP
alır. ABD'nin Panama'da 1 etki puanı olduğu için bu savaş
bölgesi ülkesini kontrol edemiyor. Bu sebeple SSCB
'Hükmetme' puanı kazanıyor. Sovyetler toplamda daha çok

10.2.1 The Victory Point Track(Zafer Puanı adımları)
kazanabilecek zafer puanı aralığını gösterir: US-20'den (ABD
kazanır) USSR-20'ye (SSCB kazanır). Oyunun başında zafer
puanı pulunu 0 Start karesine koyun. Bu kare iki gücün de
dengede olduğunu gösterir. Oyuncuların zafer puanları
ilerletilirken bu kare boşluk olarak sayılmalıdır.
ÖRNEK: Zafer puanı pulu SSCB 1 karesinde ve ABD 2 ZP
kazanıyor. O zaman başlangıç karesi yok sayılarak ABD 1
karesine ilerlenir.
10.2.2 Bir oyuncu zafer puanı kazandığında pulu kendi lehine
doğru ilerletir. örn; ZP adımlarında pul ABD tarafında 10.
karede olsun. SSCB 2 ZP kazandığında pul ABD tarafında 8.
kareye geriler.
10.2.3 Aynı karttan veya etkinlikten iki oyuncu da zafer puanı
kazanırsa aradaki fark uygulanır.

10.3 ZAFER

10.3.1 Doğrudan Zafer: Twilight Struggle'da doğrudan zafere
ulaşmanın bir çok yolu vardır:

• Bir oyuncu 20 ZP ulaştığında oyun sona erer ve oyuncu
oyunu kazanır. NOT: Etkinlik sırasında ya da skor
kartlarıyla kazanılan zafer puanları (iki oyuncu için de )
doğrudan zaferi belirlemeden önce uygulanmalıdır.
• Avrupa skor kartı oynandığında herhangi taraf Avrupa'yı
kontrol ediyorsa oyunu kazanır.

• Nükleer Savaş:Bir oyuncu,eğer rakibi DEFCON seviyesinin
1'e düşmesine sebep olursa oyunu kazanır.
10.3.2 Oyun Sonu Zaferi: İki taraf da 10. turun sonunda
doğrudan zafere ulaşamamışsa, bütün bölgeler skor kartları
oynanmış gibi tekrar hesaplanır (yeni zafer puanları mevcut
skora eklenir). Güneydoğu Asya ayrı olarak hesaplanmaz:
Asya Skoruna dahildir. Bütün bölgeler final skoru
belirlenmeden önce hesaplanmalıdır. 10. turun sonunda
skorlar hesaplanırken 20 ZP'ye ulaşmak doğrudan zafer
sayılmaz; bunun yanında Avrupa'yı kontrol etmek skor ne
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12.2 Kontrol

Bütün bölgeler hesaplandıktan sonra, zafer en çok ZP'ye sahip
olana gider. Zafer Puanı pulu kimin tarafındaysa oyunu
kazanır. Eğer başlangıç noktasında ise oyun berabere biter.

Sovyet oyuncusu Chinese Civil War'u kontrol etmek için
buraya 3 etki puanı koymalıdır. Oyun kurallarındaki etki puanı
yerleştirme burada aynen geçerlidir (bkz 6.). Eğer China card
oyun boyunca talep edilmemişse, hiç bir oyuncu oyun sonu
skor hesaplamalarında China Card'a sahip olmaktan gelen
zafer puanını alamaz.

11.0 TURNUVA OYUNU

12.3 Kontrolün Etkisi

Bu kurallar zorunlu değildir ve arkadaş oyunlarında
kullanılmasına gerek yoktur. Twilight Struggle rekabetçi
turnuva oyunlarında bu kurallarla oynanması önerilebilir.
11.1.1 Turnuva oyunlarında elde kalan son kart rakibe
gösterilmelidir. bu skor kartlarının kazara ya da kasıtlı olarak
saklanmasını engeller.
11.1.2 Elindeki son kartı gösteren oyuncu eğer skor kartı
tutuyorsa nükleer savaşa sebebiyet verir ve oyunu hemen
kaybeder.
11.1.3 Turnuva oyunlarında Sovyet oyuncusu her dağıtımda
ilk kartı alır. Oyuncular bütün kartlarını alana kadar kartlar
sıra sıra dağıtılır. Bir oyuncu rakibinden daha çok karta ihtiyaç
duyarsa peşpeşe kart alabilir.

12.0 ÇİN İÇ SAVAŞI SEÇENEĞİ
Chinese Civil War (Çin İç
Savaşı) China Card ile ilgili
mevcut kurallara dayanarak
oynanır(bkz 9.0). Bu kurallar
mevcut kurallarla ya da
etkinliklerle çelişirse, önce
gelirler.

Sovyet oyuncusu Chinese Civil War çerçevesine 3 etki pulu
koyana kadar, China Card kimseye ait değildir. Sovyet
oyuncusu 3 etki puanı koyar koymaz China Card'ı yüzü açık
şekilde alır ve oynamaya hazırdır. Ek olarak Red Scare/Purge
ve Formosan Resolution etkinliklerini oynama yasağı kalkar.

12.4 Etkinlik Yasaklamaları

SSCB Chinese Civil War'a 3 etki puanı koyana kadar, oyuncu
Red ScaRe/PuRge ve cultuRal Revolution etkinliklerlini
oynayamaz. ABD oyuncusu da Formosan Resolution
etkinliğini kullanamaz. Bu yasaklara rağmen kartlar operasyon
puanı olarak değerlendirilebilir.
12.4.1 ABD Özel Durumu: ABD oyuncusu uS-SuRi RiveR
SkiRmiSh veya nixon PlayS the china caRd etkinliklerin
oynadığında, Sovyetlerin Chinese Civil War'a 3 etki puanı
koyup koymadığına bakmadan Chine Card'ın sahibi olur.
12.4.2 Sovyet oyuncusu Chinese Civil War'a 3 etki puanı
koyana kadar koRean WaR etkinliğini gerçekleştirirken
zarlarından 1 çıkarılır.
12.4.3 2.4 'te bahsedilen oynanamayan ya da yasaklanan
etkinlikler, 7.5.'teki kurallara göre operasyon puanlarına göre
oynanabilir.

12.1 Chinese Civil War çerçevesi

Chinese Civil War çerçevesi Sovyetlere komşu kabul edilir ve
sadece Sovyetlere komşudur. Bu çerçeve Asya'da bulunur
fakat Güneydoğu Asya'da değildir. Herhangi Skor kartında
etkisizdir. Bu çerçevede yapılabilecek tek hareket Sovyetlerin
buraya etki puanı yerleştirmesidir. ABD oyuncusu buraya etki
edecek herhangi etkinlik ya da operasyon kullanamaz. Sovyet
oyuncusu buraya 3 etki puanı koyduktan sonra Chinese Civil
War ileride birdaha etki göstermez. Etki pulları Sovyetlere
geri verilebilir ve Chinese Civil War oyunun geri kalanında
yok sayılır.
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Twilight Struggle için Savaş Sonu Senaryosu
Volko Ruhnke'den

C3i Magazine #19, copyright RBM Studio
Twilight Struggle'ı benim kadar çok oynadıysanız Early ve
Mid-War kartlarını Late War kartlarından daha çok
yıpranmış olarak görebilirsiniz. Bu sebeple bataklık çağının
ötesine dalıp Landed Eagle, Star Wars, ve Chernobyl, ya da
Aldrich Ames, the Hostage Crisis, ve Terrorism kartlarının
güzel olanaklarından faydalanmak istiyorsanız işte size
bunun için senaryo.
Bana göre oyun turları aşağı yukarı şu yılları temsil
etmektedir:
Tur  = 945-948
Tur 2 = 949-952
Tur 3 = 953-956
Tur 4 = 957-960
Tur 5 = 96-964
Tur 6 = 965-969
Tur 7 = 970-974
Tur 8 = 975-979
Tur 9 = 980-984
Tur 0 = 985-989.
Late War periyodu 975'te Saigon'un düşüşüyle başlıyor
sayılabilir. Late War senaryosunun açılışı için etkinlikleri ve
etki puanlarını bu tarihe uygun olarak ayarladım.

Kontrol ve Etki

• ABD Güney Amerika ve Asya'ya hükmediyor
• Sovyetler Orta Doğu'ya hükmediyor.
(ABD#/Sov#) olarak gösterilenler dışında kontrol ülkelerine
yeterli olucak kadar minimum etki yerleştirin.
ABD Kontrol:
UK
Italy
Denmark
Norway
Israel
Iran
Zaire
Somalia
Japan
South Korea
Thailand
Indonesia
Nicaragua Panama
Venezuela Chile
Dominican Republic

Benelux

W. Germany (5/1)

Pakistan
Kenya
Taiwan
Australia
Haiti
Argentina

Turkey
Nigeria
Philippines (3/1)
Malaysia (3/1)
Honduras
Colombia (2/1)

Sovyet Kontrol:
E. Germany Poland
Bulgaria
Cuba
Iraq
Syria (0/3)
Libya
Algeria
Angola (1/3) Laos (0/2)
SE African States (0/2)

Hungary
Czechoslovakia
North Korea
India
Afghanistan
Ethiopia
Zimbabwe
Vietnam (0/5)

ABD Vietnam dönemi sonrasında olduğundan oyuna
kesinlikle güçlü pozisyonda başlıyor. Örneğin herhangi
egemenliği sonra erse de hala Asya'ya hükmediyor. Bu
senaryoyu oynamak ABD'yi doğrudan zafere ulaştırıyor gibi
gözükebilir, bu yüzden Sovyetler oyuncusu Sosyalizmin
çöküşünü sadece daha zarif bir şekilde tasarlayarak
kazanabilir.

Tarafsız ülkeler:
Spain (1/0)
France (3/1)
Jordan (2/2) Egypt (1/0)
Finland (1/2) Burma (0/1)
Yugoslavia (1/2)
Saudi Arabia (2/0)

İyi eğlenceler ve The Day After'dan (film) kaçının.

Yıldız işaretli Early ve MidWar * kartlarını çıkarın. Şunlar
hariç: BeaR tRaP, camP david, John Paul, Panama canal..

Pullar:
•
•
•
•

Tur 8'de
DEFCON 4'te
Uzay Yarışı Sovyetler Space Walk; ABD Eagle Landed
Zafer Puanı SSCB 4'te

Oynanmsı engellenen etkinlikler

US/Japan Pact, Marshall Plan, NATO, Warsaw Pact, DeGaulle,
Flower Power.

Romania (1/3)
South Africa (2/1)
Peru (2/1)

Kartlar:

china caRd'ı Sovyet oyuncusuna verin.
Kalan bütün Early, MidWar ve Late War kartlarını beraber
karıştırın Tur 8'e başlayın.

Zafer:

Oyun sonu final skorunda ya da ABD WARGAMES
etkinliğini oynarsa, ABD kazanmak için +20 ZP'ye ulaşmış
olmalı aksi takdirde Sovyet oyuncusu kazanır.
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SEÇİMLİ TASARIMCI KURALLARI
Bu kurallar oyunu geliştirirken tasarımcı tarafından test
edildi fakat çeşitli sebeplerden dolayı yayınlanmadan önce
rafa kaldırıldı. Oyunda değişiklik arayan oyuncular bu
kuralları ilginç ve denemeye değer bulabilir. GM
turnuvaları oyunculara verilen bu kuralların bazılarını ya
da hepsini turnuvalarda kullanmayı hoş karşılar.

Etki Bozma

Etki bozma kurallarında birçok versiyon denedik. Harika
TS tasarımlarından biri ülkedeki politikanın değişmesini
askeri darbe kadar vahşi saymamak için çok güzel bir
kural buldu. Ulaştığımız son kurallardan memnunuz ama
oyuncular denediğimiz diğer yollara bakmak isterseler
bunları kullanabilirler. Bu kurallar ayrı ayrı ya da birlikte
kullanılabilir.
Etki bozmalar DEFCON seviyesindeki kısıtlamalara maruz
kalmadan gerçekleşebilir. Herhangi bölgedeki ülkenin etki
bozmaya hedef olabileceği anlamına gelir.
Etki Bozmayı oynayan oyuncu hedef ülkede etki puanı
kaybetmez.
Operasyon puanları hem etki puanı yerleştirme hem de etki
bozma olarak aynı turda kullanılabilir. Ancak aynı aksiyon
raundu içinde etki bozmaya hedef olan ülkeye etki puanı
yerleştirilemez. Aynı şekilde etki puanı yerleştirilen ülke
de etki bozmaya hedef olamaz.

Uzay Yarışı

Uzay yarışı için kart oynayan oyuncu zar atma hakkından
vazgeçebilir (böylece uzay yarışında ilerleyemez).

Katkıda Bulunanlar
OYUN TASARIMI:

Jason Matthews & Ananda Gupta

Jason Matthews
GELİŞTİRME ASİSTANLARI: George Young, and William F.
Ramsay, Jr.
GELİŞTİRME:

SANAT YÖNETMENİ:

Rodger MacGowan

KUTU GÖRSELİ VE PAKET TASARIMI:
HARİTA: Mark

Rodger MacGowan

Simonitch and Guillaume Ries

KURAL DÜZENLEME:

Mark Simonitch

Greg Schloesser, Bill Edwards, Marvin
Birnbaum, Brad and Brian Stock, Peter Reese, Joe Rossi
Jr., Greg Kniaz, PJ Glowacki, Steve Viltoft, Doug Austin,
Shawn Metcalf, Steve Kosakowski, Ken Gutermuth
OYUN TESTLERİ:

DÜZELTME:

Kevin Duke, Tom Wilde

PRODÜKSİYON: Tony Curtis

YAPIMCILAR: Tony Curtis, Rodger MacGowan, Andy

Lewis, Gene Billingsley and Mark Simonitch

Özel teşekkürler Charles Féaux de la Croix, David
Wilson, Ben & Marcia Baldanza, and Dave Kurtz.
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Oyunun Genişletilmiş Örneği
Aşağıda örneği verilen oyun 'Kutuoyunu Oyuncuları Birliği'
çevrimiçi turnuvası finalidir. Bu oyun ülkedeki en iyi iki
Twilight Struggle oyuncusu—Chris Withers ve Stefan Mecay
arasında geçmektedir. Stefan 'Dünya Kutuoyunu Şampiyonası'
ndaki bütün Twilight Struggle turnuvalarını kazandı. Diğer
açıdan Chris, Stefanı bu turnuvada ilk turlarda yenen tek
oyuncu.
Bu oyunda seçimli kartlar yok. Ayrıca oyuncular taraflarını
seçmek için teklifte bulunuyor. Chris'in teklifi kazanıyor ve
Sovyetleri alıyor. Stefan ABD'yi alıyor tekliften gelen
başlangıçta 4 fazladan etki puanına da sahip oluyor.Bu puanlar
oyun kurulumundaki sadece ABD etki puanlarına olduğu
yerlere yerleştirilebilir.
Oyunu takip etmeye yardımcı olarak etki puanları
yerleştirildikten sonra ülkerlin yanında parantezle mevcut
durum gösteriliyor. İlk rakam ABD etkisi, ikinci rakam SSCB
etkisini ifade ediyor (ABD/SSCB). 'C' işareti ile birlikte koyu
yazılan rakamlar kontrol anlamına geliyor.

Stefan , Sovyetlerin ekstra EP ile askeri darbe ihtimaline
karşın Iran'ı güçlendiriyor. Ayrıca Western Europe'da ABD
pozisyonunu destekliyor, bu sayede başlarda European
Scoring Card (Avrupa Skor kartı) oynandığında bu ABD'nin
hükmetmesi ile sonuçlanacaktır.

TUR 1

İlk Hamle Aşaması

SSCB: olymPic gameS (2 Op)
ABD: mideaSt ScoRing (0 Op)

Sovyet Kurulumu: 4 EP Poland (0/4C), 1 EP East Germany
(0/4C), 1 EP Yugoslavia (0/1).

Stefan Mideast Scoring (Ortadoğu Skor) kartı oynayarak bu
aşamada riskli bir seçim yapıyor. Sovyet oyuncusu bu seçimin
olası bir kabusa dönüşmeden önce karttan gelen EPleri
Ortadoğu'ya yerleştiriyor. Ne yazık ki Chris'in ilk hamle kartı
bir çift zafer puanı kazanmaktan öteye gidemiyor.

ABD Kurulumu: 2 EP West Germany (2/0), 4 EP Italy
(4C/0), 1 EP France (1/0);
Bonus teklif =  EP Iran (2C/0), 2 EP France (3C/0), 2 EP
West Germany (4C/0).

ABD, Mideast Scoring'den (Iran'ın kontrolü) 4 ZP ve SSCB de
savaş sonrası ilk Olimpiyatları kazanıyor. Net sonuç ABD +2
ZP kazanıyor.

Bu oldukça standart bir kurulum. Açılıştaki etki puanlarınızı
elinizdeki kartlara baktıktan SONRA yapmayı unutmayın.
Sovyetler Poland ve East Germany'yi çok korunaklı hale
getiriyor. Yugoslavia'ya 1 EP yerleştiriyor ve Italy ve Greece'e
tehdit oluşturuyor. Bu 1 EP bağımsız bir kırmızıya
dönüşebileceği için her zaman risk taşımaktadır.

Aksiyon.Raundları

SSCB Aksiyon Raundu 1: NATO (4 Op) Iran'a darbe. 6
atıyor, ABD etkisi = 0, SSCB etkisi= 4. Sovyet 4 askeri Op
kazanıyor, ve DEFCON 4'e düşüyor.
Bu klasik bir açılış hamlesidir. ABD'nin Ortadoğu'daki konumu
ve dolaylı olarak Güney Asya'daki
Afghanistan, Pakistan ve India için
Iran çok büyük rol oynamakta.
Başlangıçtaki tekliften gelen ekstra
etkilerden dolayı bunu başarmak daha
büyük kart gerektiriyor. Ancak Chris iyi
zar atıyor. Truman, bütün bu hakimiyet
düşerken uyuyor olmalı.
ABD Aksyion Raundu 1: FoRmoSan
ReSolu-tion (2 Op) Etki puanı. 1 EP
Malaysia (1/0) ve 1 EP Columbia (1/0).
Stefan burada Sovyet oyuncusu için
ikilem yaratıyor. Asya'nın kilit savaş
bölgesi ülkesi Thailand'ı tehdit ederken
aynı zamanda Güney Amerika'da
ilerleme planları yapmakta.

#1: Avrupa'da ve Orta Doğu kuzeyinde başlangıç kurulumu.
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Thailand DEFCON durumuna göre askeri
darbe tehditi altında olmasa bile Sovyetler
buraya hareket etme ihtiyacı hissediyor.
ABD'nin başarısı Asya'da konumunu
sağlamlaştırmak olabilirdi. India ve
Pakistan hemen izleme listesine alınmalı.
Ama böyle olmuyor.
SSCB Aksiyon Raundu 2: de-Stalinization (3 Op) etkinlik.
1 EP Chile (0/1), Venezuela (0/1), Thailand (0/1) ve Malaysia
(1/1), 1'er EP Finland (0/0), Yugoslavia (0/0) ve 2 EP Iran
(0/2)'dan alarak.
Chris mükemmel bir hamleyle Stefan'a karşılık veriyor. Chris
muhtemelen Stefan'ın meydan okumasına karşı haritada daha
fazla etki puanına sahip olmayı tercih ederdi,yine de bunu
yapmaya devam ediyor. Birdenbire Chris Güney Amerika ve
Asya'da saldırgan duruma geçiyor.
ABD Aksiyon Raundu 2: containment (3 Op) darbe
Thailand'a. 1 atıyor, etkisiz. ABD 3 Askeri Op kazanıyor, ve
DEFCON durumu 3'e düşüyor.

15

Thailand darbeden
önce ve sonra

SSCB Aksiyon Raundu 3: COMECON (3 Op) etki puanı.
1 EP Thailand (0/2C), Venezuela (0/2C) ve Afghanistan
(0/1).
Chris,ABDnin başarısız darbe girişiminden bulduğu avantajla
buradaki ve Güney Amerika'daki konumunu pekiştiriyor.
Özgürlüğün ülkesi ve cesaretin evi için sağlam bir başlangıç.
ABD Aksiyon Raundu 3: un inteRvention(2 Op) Fidel
(2 Op) ile etkinlik olarak. Darbe Venezuela'ya. 1 atıyor,etkisiz.
ABD 2 Askeri Op kazanır ve DEFCON 2'ye düşer.

Karavana! Bu Amerikalılar için kaçırılmış büyük bir fırsattı.

Vay! Birisinin CIA'den kovulması mı gerekiyor! Tekrardan
Columbia-Malaysia kıskacı iki farklı noktadan baskı
uyguluyor. İlki ABD 'nin darbe girişimi ve bozguna
uğramasıydı. Şimdi görüyoruz ki tarih tekerrür etti ve ABD'nin

#2: SSCB Aksiyon Raundu 4'in sonunda Güney Amerika.

#3: ABD Aksiyon Raundu 5'in sonunda Asya
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Venezuela'daki darbesinin bir anlamı kalmadı. Beyaz Saray'da
bazı rahatsız toplantılar yapılıyor olmalı.

Ayrıca Avrupa skor kartı oynandığı için President De Gaulle
kartı etkinlik olarak oynanacak gibi gözükmuyor.

SSCB Aksiyon Raundu 4: WaRSaW Pact FoRmed (3 Op) etki
puanı. 1 EP Brazil (0/1), Argentina (0/1) ve Indonesia (0/1C).
Bkz. Resim #2.

ABD Aksiyon Raundu 6: cia cReated (1 Op) etki puanı.
1 EP Jordan (1/0). Bkz. Resim #4.

ABD'nin bu şanssızlığı Moskova'da neşe yarattı. Bay ve bayan
Khrushchev mambo dansı öğreniyor. Sovyetler Güney
Amerika'da hareketini genişletirken Güneydoğu Asya'daki
ağını daraltıyor.
ABD Aksiyon Raundu 4: euRoPe ScoRing (0 Op). ABD 5
Zafer puanı kazanıyor ve totalde 7 oluyor.
Savaşın ortasına odaklanan oyuncu burada bir etki gösteriyor.
Avrupa'da ABD'nin konumu henüz değişmedi.Stefan Sovyetleri
telaşlandırmadan bedavadan hızlıca 5 ZP yakalıyor.
SSCB Aksiyon Raundu 5: tRuman doctRine (1 Op - ABD)
etki puanı. 1 EP Thailand (0/3C).

TUR 2

(DEFCON 3'e yükselir, Mil Ops adımları iki oyuncu
tarafından da karşılanmış, puan kaybı yok)

İlk Hamle Aşaması

SSCB: Red ScaRe (4 Op)
ABD: indo-PakiStani WaR (2 Op)
Red ScaRe/PuRge katil bir kattır ve elinizdeyse çoğu zaman ilk
hamlede refleks gibi oynanır. Chris 2. turu ABD'ye pürüzlü
hale getirmeye çalışıyor. Rakibi bu turda oynadığı kartlardan
1 Op puanı kaybedecek. Stefan hala Asya Skorunu düşünüyor.
indo-PakiStani WaR kartıyla olası bir felaketi önleyeceğini
umuyor.

ABD için işler kötü gidiyor. Asya skor kartı hala dışarda.
Stefan risk almazsa, oyun kısa sürecek. Bu yüzden Korean
War kartını oynuyor ve zar atıyor. Bu sefer attığı '1' işine çok
yarıyor. Kuzay Kore saldırısı etkisiz kalıyor. Hyundai ve
Samsung'un gelecekleri garanti altında. Ayrıca ABD kendi
duvarını yaratma fırsatını kullanıyor.

ABD etkisi biraz kendisini gösteriyor. indo-PakiStani WaR
etkinliğine göre hedefe komşu kontrol edilen her ülke için
zardan 1 çıkarılır. Stefan büyük oynuyor ve Pakistan'ı seçiyor
(başarırsa 2 ZP ve Sovyet etkisini ABD'ye çevirecek). Ancak
Iran ve Afghanistan SSCB'nin etki alanında. ABD 6 atması
gerekiyor fakat 5 geliyor. Sonuç olarak 2 askeri op kazanıyor.

SSCB Aksiyon Raundu 6: degaulle leadS FRance (3 Op)
etki puanı. 1 EP Afghanistan (0/2C), 2 EP Pakistan (0/2C).
ABD'nin Asya skorundan korkusu sürerken, Chris Asya'nın
hücuma açık ülkesi Pakistan'a girerek Stefan’ın Kore
kumarına cevap vermiş oluyor.
Panama

SSCB oyuncusu gözlerini kesin olarak
darbeden önce
savaş ortası ödüllerine dikiyor. İlk turdaki
kanı hissettikten sonra Latin Amerika'daki
sağlam yerlerine güç üssüne çeviriyor. Bu savaşın ortasında
ABD için ölüm anlamına geliyor. 'Yanqui go home' güneyde
gittikçe artıyor. Bunun birlikte DEFCON seviyesi yüzünden
ABD'yi savaş bölgelerinde darbe yapmaktan uzak tutuyor.
ABD Aksiyon Raundu 1: Five Year Plan (2 Op değişmiş)
etki puanı. 2 EP Saudi Arabia (2/0).
#4: ABD Aksiyon Raundu 6'nın sonunda Orta Doğu

Stefan’ın Ortadoğu'da tekrar yapılanma etkisi devam ediyor.
Latin Amerika'ya dönmenin bir yolunun olduğunu biliyor ama
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Chris'in kendisini Ortadoğu dışında tutarsa bunun oyun
boyunca kendisine sorun yaratacağından korkuyor.
SSCB Aksiyon Raundu 2: aSia ScoRing (0 Op). Sovyetler 6
ZP kazanıyor.ABD totalde 1. Bkz. Resim #3 .
Stefan'nın Pakistan oyununun ne kadar ileri görüşlü olduğunu
görüyoruz. Bütün turun gidişatını değiştirmeyi başarmış gibi.
Harita pozisyonları ve zafer puanları tekrar hizaya geliyor.
ABD Aksiyon Raundu 2: Romanian aBdication ( Op SSCB değişmez) etki puanı. 1 EP Saudi Arabia (3C/0).
Stefan limonsuz limonata yapmaya çalışıyor. Chris'e Romania
(0/3C) veriyor ve Avrupa'daki dengeleri fazla bozmuyor.
Lakin Ortadoğu'da savaş bölgesi kazanıyor. Mantıklı bir
alışveriş ve Red Scare 1 Op puanını bozamıyor.

SSCB Aksiyon Raundu 4: duck and coveR (3 Op - ABD)
Uzay Yarışı. 3 atıyor. 1 ZP kazanıyor. ABD totalde 2.
Yapabileceğin her şeyi ben daha iyi yaparım Rusçada nasıl
söylenir? Duck and Cover kartı DEFCON durumu düşükken
elde tutmak için çok tehlikeli bir karttır. Ayrıca ABD bir uydu
gönderirken SSCB sadece oturup bekleyecek mi ?
ABD Aksiyon Raundu 4: Independent Reds (1 Op değişmiş)
etki puanı. 1 EP South Africa (2/0).
Kısa sürede Stefan oyunda tutunmayı başarıyor. Sovyetlerin
duck and coveR kartını elinden çıkarması onu biraz olsun
rahatlatıyor. Afrika'da var olabilmek için oraya doğru
emekleyerek 1 op puanı kullanıyor.
SSCB Aksiyon Raundu 5: caPtuRed nazi ScientiStS ( Op)
etki puanı. 1 EP Lebanon (0/1C).

ABD Aksiyon Raundu 5: Suez cRiSiS (2 Op değişmiş-SSCB)
etki puanı. 2 EP France (3C/0).
Bu herhangi kötü kartın iyi bir oyuncu tarafından imha
edilmesinin güzel bir örneği. Suez cRiSiS Sovyetler tarafından
oynanıyor (Stefan önce oynamasına izin veriyor): 2'şer EP
çıkarılır France (1/0) ve 2 UK (3/0). UK henüz bir tehdit
değil, Stefan 2 etki puanını da France'a ekliyor. Avrupa'daki
dengeler değişmedi. Fransa'ya tehdit olucak kartlar dışarda.
Ancak De Gaulle kartı hala pusuda bekliyor.

#5: ABD Aksiyon Raundu 2'den sonraki durum.
SSCB Aksiyon Raundu 3: decolonization (2 Op) etkinlik.
1 EP Burma (0/1), Angola (0/1C), Nigeria (0/1C) ve Algeria
(0/1).
Sovyetler ABD'yi zaten kötü bir duruma sokmasının yanında
bir ikilem daha yaratıyor. ABD'de çoktan Latin Amerika'da
geride, buna Afrika'yı da eklemeli miyiz? decolonization ABD
oyuncusu olarak kesinlikle elinizde tutmak isteyeceğiniz çok
güçlü bir Sovyet kartıdır.

SSCB Aksiyon Raundu 6: eaSt euRoPean unReSt (3 Op ABD) etki puanı. 1 EP East Germany (0/4C) ve 2 EP Iraq
(0/3C).
Benzer olarak fakat Red ScaRe engellemesi olmadan Chris bu
kartı Ortadoğu'daki elini güçlendirmek için kullanıyor. Henüz
Stefan'ın Avrupa'ya hükmetmesine karşı koyamıyor ama
petrolle aşırı şekilde ilgileniyor! ABD birer etki puanı
çıkarıyor Romania (0/2), Poland (0/3C) ve East Germany
(0/3C). Sadece East Germany puanı korunuyor.

Chris burada DEFCON'un 2 olmasından dolayı güzel
oynuyor. Afrika'da düşük sağlamlık puanlı savaş bölgelerine
ABD'nin karşı darbe girişiminden kormadan etki puanı
ekleyebiliyor.

ABD Aksiyon Raundu 6: uS/JaPan mutual deFenSe Pact (3
Op değişmiş) etki puanı. 2 EP France (5/0) ve 1 EP South
Africa (3C/0).

ABD Aksiyon Raundu 3: SocialiSt goveRnmentS (2 Op
değişmiş - SSCB) Uzay Yarışı. 1 atıyor. 2 ZP kazanıyor,
totalde 3 oluyor.

Bu şartlarda ben bu kartı etkinlik olarak kullanabilirdim.
Japonya savaş bölgesini güvenceye almak sonraki raundlarda
olası Asya Skoruna karşı Red Scare kartı için cazibeli geliyor.
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#6: 2. Turun sonunda Avrupa'daki durum
Ama 4 Op puanından mahrum kalmak da çok cazip
görünmüyor. Stefan France 'a çift etki koyarak De Gaulle
kartının hala oynanmamasına dikkat ederek Avrupa'yı kendisi
için parlayan bir yıldız haline getiriyor. Afrika'da da iyi bir
başlangıç yapıyor.

SSCB 2 Mil Op alır, DEFCON 2'ye
düşer. ABD 1 ZP alır ve totalde 3 olur.

TUR 3

Chris özellikle Afrika'da bazı savunmasız
ülkeleri kontrol ettiği için darbelerin
temposunu tutmaya niyetli. Saudi Arabia
üzerinde Using defectoRS kartını
kullanmak hiç bir etki yapmadı. Ancak
Afrika'daki ülkeleri güvenli olarak kaldı.

İlk Hamle Aşaması

ABD Aksiyon Raundu 1: uS/JaPan mutual deFenSe Pact (4
Op) etki puanı. 1 EP Saudi Arabia (3C/0), 2 EP Egypt (2C/0)
ve 1 EP Greece (2C/0).

(DEFCON 3'e yükselir, Mil Ops adımları iki oyuncu
tarafından da karşılanmış. Deste karıştırıldı.)
ABD: maRShall Plan (4 Op)
SSCB: decolonization (2 Op)
Chris, decolonization kartını ikinciye yakalıyor ama büyük
kartları olan sadece Sovyetler değil! MaRShall Plan ABD'ye
Avrupa'yı kapı gibi sağlamlaştırma şansı veriyor. Stefan 1 EP
France (6C/0), W. Germany (5C/0), UK (4/0), Spain (1/0),
Greece (1/0), Turkey (1/0) ve Benelux (1/0) ekliyor. Sovyetler
de devrimle daha çok yoldaşa kucak açıyor: Algeria (0/2C),
Zaire (0/1C), South Africa (3C/1) ve Malaysia (1/2).

Aksiyon Raundları

SSCB Aksiyon Raundu 1: deFectoRS (2 Op - ABD ) darbe
Saudi Arabia. 5 atıyor, ABD etkisi = 2, Sovyet etkisi = 0.

Saudi Arabia
darbeden önce

uS/JaPan Mutual defenSe Pact kartı Stefan tarafından acil bir
şekilde oynanıyor. Greece'i engelleyerek Avrupa skoru için
büyük bir adım atıyor bunu sinyallerini vermeye başladı.
Chris'in bu bölümde yapacağı bir şey yok. Japon
İmparatorluğu ile anlaşma hala destede onun için bekliyor.
Ayrıca Chris'in ilk turlarda Egypt üzerindeki darbesini
kaydırarak avantaj sağlıyor, bir de Middle East üzerinde
varlığını sağlamlaştırıyor.
SSCB Aksiyon Raundu 2: vietnam RevoltS (2 Op) etkinlik.
2 EPVietnam (0/2C). + Op puanı Güneydoğu Asya'da
Başka bir skor kartı sinyalleri mi geliyor? Belki de bütün
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#7: Europe Scoring sonunda Avrupa'nın durumu

#8: Asia Scoring sırasında Asya'nın durumu

bu olanlardan sonra Defense Pact kartını kullanmalı. Belki de
yapmamalı. Chris zaten Asya'yı domine ediyor. ABD için son
savaş bölgesini almak çok zorlu bir süreç gibi gözüküyor.

SSCB Aksiyon Raundu 4: aSia ScoRing (0 Op). SSCB 6 ZP
kazanır ve totalda ABD 2 olur.

ABD Aksiyon Raundu 2: euRoPe ScoRing (0 Op). ABD 5 ZP
kazanır,totalde 8 olur.

Tekrar süpriz yok. Chris bu hamlesinin vietnaM RevoltS ile
haberini vermişti. Elindeki güzel kart dizilişiyle güzel hamleler
yapması zaten süpriz olmazdı. Ancak ZP pulu Sovyet bölgesine
girmiş değil.
ABD Aksiyon Raundu 4: aRaB-iSRaeli WaR (2 Op) etki
puanı. 1 EP Israel (4C/0) ve 1 EP Jordan (2C/0).

SSCB Aksiyon Raunu 3: SocialiSt goveRnmentS (3 Op) etki
puanı. 1 EP Burma (0/2C), Malaysia (1/3C) ve 2 EP Laos
(0/2C) (Vietnam Revolts bonusu dahil).
Zamanlama her şeydir. euRoPean ScoRing'den sonra
oynanacak tonlarca faydalı etkinlik yok. 7. Raunda kadar yani
Midwar destesini karıştırana kadar Chris EUROPEAN
SCORING kartının tekrar gelmeyeceğini biliyor.
Chris’ Güneydoğu Asya'daki konumunu güçlendirerek aSian
ScoRing ve Mid War destesindeki South eaSt aSian ScoRing
kartları için hazırlık yapmış oldu.

SSCB Aksiyon Raundu 5: NATO (4 Op - ABD) etki puanı.
1 EP Syria (0/2C), Brazil (0/2C) ve 2 EP Chile (0/3C).
Sovyet NATO'nun ipini çekiyor, ama Avrupa bugünlerde onun
için çok zor bir hedef. Darbelere karşı Ortadoğu'yu savunmak
yerine Güney Amerika'yı sıcak tutmak istiyor.

ABD Aksiyon Raundu 3: olymPic g ameS (2 Op) etki puanı.
2 EP Israel (3/0).

ABD Aksiyon Raundu 5: un inteRvention (2 Op) birlikte
Blockade (1 Op) etkinlik. 1 EP Libya (1/0).

Stefan Ortadoğu'nın düşmemesi için azimli duruyor. Avrupa
onun ama Asya'yı kaybetti. Latin Amerika ve Afrika'daki
durum oldukça korkunç gözüküyor. Ortadoğu'daki konumunu
kaybederse, Chris buraya çöker. Bu yüzden, Israel etki
puanlarıyla aRab-iSRaeli WaR kartına karşı güvenli hale
geliyor.

blockade kartını bütün durumlarda destede bırakmaktan
nefret ederim ama bu onu oynamaktan kesinlikle daha iyi.
blockade 1 Op olduğundan Uzay Yarışı için yeterli olmuyor.
Libya'ya yönelmek sadece savunma için değil Ortadoğu'ya
hükmetme isteğini işaret ediyor. Ancak naSSeR kartı Egypt da
kısa sürede bir karışıklık yaratabilir.
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#9: 3. Turun sonunda genel durum

SSCB Aksiyon Raundu 6: nucleaR teSt Ban (4 Op) etki
puanı. 1 EP Argentina (0/2C) ve 3 EP Costa Rica (0/3C).
Chris kendini Central America skoru için hükmetmeye
hazırlıyor. Kontrol düşüncesi bulunmuyor. Skor kartı erken
raundlarda gelirse zorlu turlar Stefan'ı bekliyor.

Costa Rica
darbeden
önce ve sonra

ùH\WDQ$%' QLQ2UWDGX÷X GDoRNDFÕODU
oHNHFH÷LQL ( CostaRica 'da ramak kalmıştı)
söyluyor. Düşük Op puanlı kartların yüksek sağlamlık puan
sahibi ülkelere karşı darbe yapmaları imkansızdır ancak
gereksi askeri operasyonları yerine getirmek için ya da zafer
puanı kaybetmeme adına kullanılabilirler. ABD cezanın
yarısını siliyor ve 1 ZP kaybediyor ve Egypt kontrolünden
vazgeçiyor. ABD etkisi Egypt(1/2)'de 1'e düşerken SSCB 2
etki puanı kazanıyor.

SON?

Gerçekten dünyanın en iyi iki oyuncusun sırlarını burada
açıklayacağımı düşündünüz mü? Stefan final skorunda oyunu
kazanıyor. 5. tur sıralarında zar şansı birden kendini gösterdi.
Aniden Stefan ateşe düştü ve Chris birçok zorlu ABD etkinliği
oynadı. Bu oyunu doğru oynayacaksanız, mücadele
edebilmeniz açısından rakibin zorlu etkinliklerini olabildiğince
uygulamanız gerekiyor. Kimseye süpriz olmadan Stefan başka
bir Twilight Struggle Tournament da kazanmış oldu.
Bir oyunun nasıl güzel oynanabileceğini bize gösterdiği için
Chris ve Stefan'a teşekkür ederim. Kutuoyunları Oyuncuları
Birliği'ne de bu ve bunun gibi turnuvalara ev sahipliği yaptığı
için ayrıca teşekkür ederim. Bütün oyunculara mükemmel
hizmetleri var. Son olarak derin teşekkürlerimi Randy Pippus'a
da sunarım. Kendisi mükemmel birt Twilight Struggle
oyuncusudur ve Ananda ile bana bu final maçının yazıya
dökümünde çok fazla yardım etti.
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KARTLARIN HİKAYELERİ
ASIA SCORING (Asya Skoru)—Her ne kadar Soğuk Savaş’ın
hedefi Avrupa idiyse, savaş alanı Asya idi. Çin İç Savaşı’ndan
Vietnam'a ve Afganistan’dan Kore Savaşı’na, Soğuk Savaş’ın
kızışmaya en yaklaştığı yer Asya oldu. Bu sebeple Asya, puan
almak için en önemli ikinci bölgedir.
EUROPE SCORING (Avrupa Skoru)—Bazı Soğuk Savaş
tarihçileri milyonlarca hayata ve trilyonlarca dolara mal olan ve
küresel boyutta bir çatışma yaratan bu mücadeleyi, Almanya’nın
geleceği için verilen bir mücadele olarak görür. Her ne kadar bu
bakış çok miyopça olsa da, Avrupa her zaman strateji ve önem
konusunda ön sıralarda yer almıştır. Avrupa’da yenilgi, eninde
sonunda Soğuk Savaş’ta yenilgi anlamına gelmektedir.

MIDEAST SCORING (Ortadoğu Skoru)—946'da Truman
Sovyetlerin askeri birliklerini İran'dan çekmesi için Akdeniz'e
savaş gemileri göndererek gözdağı verdi,. Böylece Soğuk Savaş
mücadelesi Ortadoğu'da başladı. Batı ekonomisinin ihtiyacını
kendi hayatları, kanları ve petrolleriyle karşıladıklar için SSCB'ye
de burnunu sokmak için harika bir fırsat sunuyordu. İsrail'e ABD
desteği, Sovyetlere Arapları defalarca sömürme fırsatı verdi.

FIDEL — (959) Castro'nun marksist devrime liderlik ederek
Batista'yı devirmesi ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı. ABD
Castro'yu tahttan indirmek ve suikast yapmak için çeşitli planlar
denedi, ayrıca feci 'Domuzlar Körfezi' çıkarmasını yaptı. Sonunda
komünist Küba, Angola ve Etiyopya'daki marksist hükümetlere
destek verdi.
VIETNAM REVOLTS (Vietnam Başkaldırıyor) — (946) Ho
Chi Minh sürekli Truman hükümetinden yardım talebinde
bulunda, ancak mektuplarına hiç cevap alamadı. Fransız hükümeti
ABD ve Birleşik Krallığın desteğiyle Çinhindi'deki kolonilerini
yeniden kurmaya kalktı. Bu girişim kötü sonuçlandı ve Dien Bien
Phu'da felakete yol açtı.
BLOCKADE (Abluka) — (948-49) Sovyetler, Batı Almanya
diye bir hükümet kurulmasını engellemek için batılı müttefikleri
üzerinde baskıyı arttırdı. İlk baskı Batı Almanya'yı ablukaya
alarak yaptı. Cevap olarak B.K. ve ABD Berlin hava köprüsünü
açtı. Büyük bir törenle ses getiren bu köprü her dakika Berlin'e
kargo taşıyordu.
KOREAN WAR (Kore Savaşı)— (950-53) 38. paralel
civarında Kuzey Kore istilası, ABD tarafından izin verilen ilk
savaş olan Kore Savaşının fitilini yaktı. Güney Kore'yi savunmak
için savaş güçleri olarak ABD'nin arkasında 15 ulus vardı.
MacArthur’un Yalu River kampanyası Çinlileri kışkırttı ve
Çinlilerin cevap vermesiyle savaş başladığı 38. paralele geri
dönüp yeniden başladı.

FIVE YEAR PLAN (5 yıllık plan)—(946-950) 1920lerden
başlayarak Sovyetler, ekonomisini ve endüstriyel gelişimini
takıntılı gibi merkeziyetçi olarak planladı. SSCB tarihinde oniki
defa bu planlardan kabul etti. Çoğu ekonomistin söylediğine göre
bu planlar çözüm üretmelerinden çok Sovyet ekonomisinde
bozulmaya sebep olmuştur.

ROMANIAN ABDICATION (Romen Feragatı)— (947) Kral
Michael I, batı yanlısı hükümdar, silah zoruyla tahtından feragat
etti. Romanya ardından demokratik sosyalist cumhuriyetini
duyurdu. İlk komünist lider Gheorghiu-Dej'in ölümünde sonra,
Romanya Nicolae Ceausescu tarafından yönetildi. Kendi halkına
zalimlikte Stalin'den sonra gelen lider tarafından...

THE CHINA CARD (Çin kartı)—Çin halkı, Soğuk Savaş'ta
çok önemli bir rol oynadı. Çin'in Asya'daki gücü büyük oranda
uydu devletleriyle sınırlı olmasına rağmen 2. Dünya Savaşı
sonrası dünyadaki hassas güç dengeleri açısından önemli bir
ülkeydi. SSCB'nin müttefiki olmaya başladığında Asya'daki
Sovyet etkisini değiştirdi.

ARAB-ISRAELI WAR — (948-49,
956, 967, 968-970, 973, 982)
İsrail neredeyse savaşta doğdu. İngiliz
himayesinden sonra İsrail Arap
komşularıyla çatışma içine girdi. Geri
çekildiği 1982 Lübnan istilası hariç
Arap devletleriyle yaptığı bütün
savaşları kazandı. Araplar Yom Kippur
Savaşı'ndaki
sürpriz
saldırılarla
neredeyse başarıya ulaşacaktı ama
sonunda bu saldırılar da başarısız oldu.
Süper güçlerin müdahalesi ihtimali iki
tarafı sıklıkla tehdit etse de, başarı ve başarısızlık aslen Arap ve
İsrail askeri güçlerinin kapasitesi belirlendi.

SOCIALIST GOVERNMENTS —
(Sosyalist
Hükümetler)
(947)
2.Dünya Savaşı sonrası ABD kendi
alanında demokratik solcu hareketlere
maruz kaldı. Gasperi'nin İtalya'sında,
tek tek mücadeleci komünistler ve
sosyalistler hükümete ortak oluyordu.
CIA bu hareketlere karşı yoğun bir
propaganda finanse etti. Sosyalist
hükümetler 1960'larda Fransa'da ve
Birleşik Krallık'ta sol emek partisiyle
tekrar gündeme geliyor.

COMECON — (949-99) Ortak ekonomik yardımlaşma
konseyi (COMECON) Doğu Avrupa'daki Sovyet yanlısı ülkelere
Marshall Planı etkisini önlemek için kuruldu. Erken yıllarda
Sovyetlerin hükmü altında olsa da ticareti serbestleştirme ve
endüstriyi modernleştirmede rollerini tamamladı.
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NASSER — (954-970) Gamal Abdel Nasser'in muazzam PanArapçı hareketi askeri darbe ile gücünü yükseltti. Soğuk Savaş
sırasında bağımsızlık için izlediği yolda Sovyetlerden yardım
alması ve ticareti kamulaştırmasıyla batılı hükümetleri
kızdırdı.Suez Kanalı bunun en belirgin örneğiydi. Onun
liderliğindeki Mısır, Sovyetlerin müvekkiliydi ve tekrarlanan
İsrail savaşlarında onlara vekalet ediyordu .18 yıllık hizmetin
ardından ofisinde öldü. Yerli ve yabancı düşmanların bütün kötü
girişimlerini boşa çıkardı.
WARSAW PACT FORMED (Varşova Paktı Oluşturuldu)—
(955) Batılı devletlerin saldırısı olarak algılanan NATO'ya tepki
olarak, Sovyet egemenliğinde Varşova Paktı Yugoslavya dışında
bütün Doğu Avrupa devletleri için kuruldu. Bütün müttefiklerini
Sovyet modeli taktik ve mühimmatla birleştirdi. Arnavutluk
anlaşmasını 1968'de feshetti.
DE GAULLE LEADS FRANCE —
(De Gaulle Fransa'yı yönetiyor)
(958 – 969) Fransa 5. cumhuriyeti
kurucusu
De
Gaulle’in
Soğuk
Savaş'taki rolüne genel olarak ikinci
başkanlıklığında görülür. Batı müttefiki
olsa da batı kampı içinde Fransa'nın
bağımsız sesi oldu. NATO'nun birleşik
kararlarından çekilerek bağımsız bir
nükleer caydırma politikası izledi ve
ABD'nin Vietnam hareketini eleştirdi.
Sovyetlerle ticari ve kültürel ilişkileri
de geliştirmeye devam etti. Her şeyi Fransa'yı dünya ilişkilerinde
daha iyi hale getirmek için yaptı.
CAPTURED NAZI SCIENTISTS(Yakalanan Nazi Bilim
adamları)—(945-973) 2.Dünya Savaşı'nın kazanını ABD 'Ataç
Projesi' cod adıyla kendi araştırmalarında kullanmak üzere Nazi
bilim adamlarını 'işe aldı'. Bu bilim adamları bazı savaş suçu
soruşturmalardan muaf tutuldular. Belki de en önemli olay
ABD'nin füze biliminin babası olarak bilinen Wernher von Braun
idi. Söylentiye göre Stalin bu bilgilere ilk ulaşamayan Sovyetler
için bir hayli şaşırmış.
TRUMAN DOCTRINE (Truman
Doktirini)—(947) Bir ortak kongre
toplantısından önce başkan Amerika'nın
yararına yapılacak yoğun ekonomik ve
politik liberal müdahaleleri gösteren
Truman Doktrini'ni duyurdu. Truman
şöyle dedi: “İnaniyorum ki özgür
halkların, silahlı azınlıklardan ya da dış
güçlerin boyunduruğundan korumak
Amarika'nın
politikası
olmalıdır”
Truman doktrini İngiltere'nin yakın
doğudaki klasik büyük güç rolünden

OLYMPIC GAMES(Olimpiyatlar)—(948, 952, 956, 960,
964, 968, 972, 976, 980, 984, 988) Spor genellikle süper
güçlerin kendilerini gösterdikleri gergin yarışlar için kullanıldı.
Ancak bu yarışlar hiç bir zaman olimpiyatlardaki kadar gergin
geçmedi. Olimpiyatlar, hangi toplumun insan fiziğinin başarısında
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büyük bir adım görmek için kullanılan test zeminiydi. Bu
komünist ideolojide 'Yeni Adam'a muntazamn şekilde uyuyordu.
Oyunlar dünyanın politik durumunu sıkça yansıttı. Münih'teki
terörist saldırı, ABD'nin 1980 Moskova oyunlarını , Sovyetlerin
de 1984 Los Angeles oyunlarını boykot etmesi bunlara örnektir.
NATO — (949) Avrupa'yı yeniden yapılandırma planının ikinci
parçası 'Kuzey Atlantik Anlaşma Organizasyonu'(NATO) batının
Sovyetlere muhalefetiyle eş anlamlı sayılabilirdi. NATO için
sıklıkla söylenen bir söz: “NATO, Sovyetleri dışarıda, ABD'yi
içeride ve Almanları etkisiz tutmak için kuruldu''.
INDEPENDENT REDS(Bağımsız Kızıllar)— (948) Komünist
İstihbarat Bürosu COMINFORM, Tito'nun Moskova'nın
isteklerine uymadığı için Yugoslavya'yı ihraç etti. Arnavutluk
aynı adımları izleyerek önce Yugoslavya ardından Kruşçev'in
SSCB'si ile ilişkileri kesti. Ceausescu' nun Romanya'sı
Sovyetlerde kalmasına rağmen ulusalcı davranışlarıyla
Moskova'nın sabrını iyice zorladı.
MARSHALL PLAN — (947) 5 Haziran'da George C. Marshall
sekreterliği bütün Avrupa'yı yeniden inşa edecek planını duyurdu.
Sovyet baskısıyla Doğu Avrupa ülkeleri katılmadı. Ancak 16 Batı
Avrupa ülkesi bunu kabul ederek Soğuk Savaş'ta zafere giden ilk
adımı ABD'ye attırmış oldular.
INDO-PAKISTANI WAR (Hindistan - Pakistan Savaşı) —
(947-48,965, 97)İngilizlerden bağımsızlıklarını kazandıktan
sonra Hindistan'daki müslümanlar ve hindular arasında hep
çatışma oldu. Pakistan genelde bu çatışmaların kayebeden
tarafındaydı, ama daha güçlü Hindistan savunma kapasitesine
karşı askeri etkinliğini sürdürmek için Amerika'nın ve Çin'in
yardımlarına güvendi.

CONTAINMENT (Engelleme) — (947) Diplomat ve
sovyetolojist George Kennan tarafından bulunan bu terim, Soğuk
Savaş'ın başlarında ABD'nin Sovyetlere karşı temel politikasını
şekillendirmekten bahseder. Truman Doktrini'ndeki ilk
uygulamalardan biri buydu ve hali hazırda komunist ülkelerde
komünizmi engellemeye çalıştı.
CIA CREATED (CIA Kuruldu) — (947) 2.Dünya Savaşı'nda
Amerika'nın
uluslararası
istihbaratının
zarar
gördüğü
konuşulurken, Başkan Truman Amerika'nın istihbarat analizi ve
gizli operasyonlarla ilgili ilk bağımsız örgütünü kurdu.
Sovyetlerdeki karşılığı KGB ile 40 yıl süren kedi fare oyunu
Soğuk Savaş'a damgasını vurdu ve efsaneler arasına girdi.
US/JAPAN MUTUAL DEFENSE
PACT (ABD - Japonya Ortak
Savunma Paktı) — (95) 8 Eylül'de
ABD nükleer şemsiyesini Pasifik'teki
rekabet için genişletti. Böyle yaparak
Japonya'nın tekrar askeri yatırımlarına
sinirlenen komşularını sakinleştirdi.
Japonya böylece ABD'nin Asya'da
öncü varlığı oldu. Japonya etkili bir
şekilde Vietnam ve Kore savaşları için
düşürülmez bir havagücü haline geldi.
Açıkçası, ABD'nin Japonlara güveni
sonraki çatışmalarda Japonya'nın ekonomisini düzeltmede ve bir
güç haline gelmesinde çok yardımcı oldu.
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EAST EUROPEAN UNREST — (1956
–989) (Doğu Avrupalılar rahatsız)
Nagy'nin
Macaristan'ı
Varşova
Paktı'ndan çıkarma girişimi ve 1968
Çekoslavakya'nın Prag Baharı, Varşova
Paktı üyelerine sıra sıra Moskova'nın
dizginlerinden kurtuluş yolunu arattı .
Bu durum Sovyetler açısından yıkıcı
olabilirdi. Sovyet tankları Doğu
Avrupa'da bekleyerek baskının apaçık
bir sembolü oldular.
DECOLONIZATION (Bağımsızlaştırma) — (947 – 979)
Bağımsızlaştırmalar için önemli tarihler belirlemek zor olsa da iki
tarih ön planı çıkmaktadır. İngiltere'nin 1947'de Hindistan'a
verdiği sözü tutması bunlardan biridir. Bir diğer büyük olay da
Rodezya'nın ilk büyük seçimlerinin ırkçılığa dönüşmesiydi.
RED SCARE/PURGE (Kızıl Korku/Tasfiye) — (945 – 989)
"Düsman aramızda" korkusuyla fitili ateşlenen "kızıl korku",
1950'lerde senatör McCarthyle ve mecliste anti-amerikan
aktiviteler olduğu duyumuyla tepe noktasına ulaştı. Soviet
tasfiyesi Kremlin'de güç değişiminin kötü anılan bir çeşidiydi.
Beraberinde, Stalin 1953'te öldüğünde 12 milyon kişi kamplarda
hapisteydi.
UN INTERVENTION (1947 – ?) (BM
Müdahalesi) — Birleşmiş Milletler
Soğuk Savaş sırasında güvenlik konseyi
yüzünden süper güçler arası mücadeleyi
genelde etkilemedi. Ancak ara sıra
dünyanın görüşünü yansıttı ve Üçüncü
Dünya
sırasında
çatışmaların
gecikmesine vasıta oldu. Ayrıca şu
çatışmalar için uygun bir ortam
oluşturdu:Sovyetlerin Kore Savaşı'ndan
çekilmesi, “Sizi gömeceğiz” konuşması
ve tabii ki Küba Krizi—çeviri için beklemeyin Bay. Zorin!
DE-STALINIZATION(Stalin-leşmeme)— (956) 20. parti
kongresinde, Nikita Khrushchev açıkça Stalin'in Sovyet
liderliğine saldırdı. Sovyetlerin içinde ve dışında bu yeni bir çağın
başlangıcı oldu. Bu, Nagy'nin Macaristan'ında kanlı bir şekilde
kanıtlandı. Khrushchev'in Doğu Avrupa'daki Sovyet egemenliğini
liberalleştirme amacı yoktu, ayrıca Sovyet hükümetinin kendine
has ekolüne de son vermeye çalıştı.
NUCLEAR TEST BAN (Nükleer Test Yasağı) — (1963 – ?)
İlk nükleer test yasağı anlaşması Küba Füze Krizinin gerginliğine
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SOUTH AMERICAN SCORING (Güney Amerika Skoru) —
Soğuk Savaş sırasında Güney Amerika kararsız sorunlarını
eğilimini güçlü adamlara ve askeri cuntalara çevirerek çözdü.
Ulusalcılığın yükselmesi ve dünya çapında yayılan antiemperyalist duyarlılık bölgenin ABD ile ilişkilerini de
şekillendirdi. Sovyetler bundan yararlanmak ve yakın ilişkiler
kurmak için Arjantin gibi ülkeler aradı. Bölgedeki en büyük
potansiyel değişim sözde CIA tarafından ayarlanan Şili'de
Salvador Allende darbesiyle engellendi.
BRUSH WAR (Anlık Savaşlar) — (947 – ?) Yoğun
çatışmalara sahne olmasa da, Anlık Savaşlar bir bölgede ya da
bölgeler arası yerel sorunlara tepki olarak başladı. Süreçten dolayı
ya da süper güçlerin müdaheleleriyle yerel çatışmalar aslen süper
güçlerin çatışması haline geldi. Mozambik iç savaşı ve Etiyopya
ile Somali arasındaki savaşlar buna örnektir.
CENTRAL AMERICAN SCORING (Orta Amerika Skoru)
Orta Amerika ve Karayipler sırasıyla ABD'nin 'arka bahçesi' ve
'gölü' olarak isimlendirildi. 1959'da Fidel Castro'nun ortaya
çıkmasıyla Amerikalılar bölgeye tamamıyla hakim hissedemedi.
Bu bölgedeki komünizm etkisine ABD'nin tepkisi Dominik'e
(965) ve Grenada'ya (983) askeri müdahaleler oldu. Soğuk
Savaş'ın yakın yıllarında Nikaragua, El Salvador ve Honduras,
süper güçlerin mücadelesinde ön saflarda yer alan ülkeler oldular.
SOUTHEAST ASIA SCORING (Güneydoğu Asya Skoru) —
Güneydoğu Asya'daki bağımsızlaşma süreci süper güçlerin
mücadelesine dolanarak ölümcül bir yola girdi. Süreç Malay
yarımadasında ayaklanmayı İngilizlerin bastırmasıyla başladı,
Vietnam ve Kamboçya'daki ABD savaşlarıyla devam etti ve 1979
Çin-Vietnam Savaşı'yla bitti, Güneydoğu Asya başka hiç bir
bölgede olmadığı gibi ABD'nin dikkatini çekti. ABD'nin
bölgeden insanlık dışı çekilmesi buranın kritik rolünü azalttı.
ARMS RACE (Silahlanma Yarışı)—
(947–989) SSCB ve ABD arasındaki
silahlanma yarışı Soğuk Savaş'ta bir
oyundu Sovyetlerin çöküşünün birçok
nedeni Ronald Reagan'ın yarışın
finalindaki
kışkırtmalarına
maruz
kalmasıdır. Bu yarış nükleer ve
geleneksel
silahların
ikisini
de
kapsıyordu. Güçler arası sırasıyla
oynanan bir oyun gibiydi. Soğuk
Savaş'ın başında, ABD (2. Dünya
Savaşı' ndan sonra hemen kaldırmıştı )
'büyük misilleme' doktrinine göre Sovyetlerin geleneksel
silahlardaki üstünlüğüne karşı kendi nükleer silahlarına
güveniyordu.
Sovyetlerin
kendi
nükleer
silahlarını
keşfetmesinden sonra iki güç de daha esnek karşılık vermeye
başladı. Bu aşamadaki nükleer strateji ortak bir yıkımı vaat
ediyordu. Bu gerçeklik olası bir savaşı olanaksız kılıyordu.
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Bununla birlikte geleneksel silah yarışının kendine has özellikleri
vardı. Sovyetlerin çok fazla sayıdaki silahlarına karşı Batı yüksek
teknolojili yıkım gücü yüksek silahlarına güveniyordu.
CUBAN MISSILE CRISIS (Küba
füze krizi) — (962) Neredeyse
gerçekleşen bu olay insanları gerçekten
korkuttu. 962 Ekim ayında 14 gün
boyunca, Sovyetlerin Küba'ya orta
menzilli (MRBMs) ve uzun menzilli
(IRBMs) balistik füzeler yerleştirmesi
ile iki süper güç bir hayli gerildi.
Küba'ya
bir
silahın
daha
yerleştirilmesiyle, John F. Kennedy
Küba'ya denizden kuşatma uyguladığını

BEAR TRAP — (979 – 992) Sovyet
gururunun yükseldiği bir zamanda,
SSCB Afganistan'a müdahale ederek
güç politikasının eski bir örneğini
gösterdi — 19.yy 'Büyük Oyun'
mücadelesinde emperyalist Rusya ve
İngiltere arasındaki savaş bölgesi ülkesi
Sovyetler Afganistan'ı kendi doğal etki
alanları kabul ettiler. Sovyetler Afgan
güçleriyle doğrudan mücadeleye girip
başkanlarını koltuğundan indirince
dünyanın tutumunu büyük ölçüde yanlış

duyurdu. U-2 uçağının Küba dolaylarında vurulması tansiyonu
kırılma noktasına getirdi ve Khruschev ABD füzelerinin
Türkiye'den kendi füzeleri karşılığında kaldırılmasını talep etti.
Khrushchev bir anlaşma yaparak Küba kuşatmasını kaldırttı ve
Türkiye'deki Nato füzelerinin bir karara bağlanmasını istedi.

QUAGMIRE(Bataklık)—(964-975)
Vietnam'da antikomünist ayaklanmaları
desteklemek amaçlı yapılan ABD
müdahalesi içinden çıkılmaz bir
bataklığa dönüştü.Tonkin bölgesi geçiti
iyi bir seçenek olarak görülüyordu.
Ancak doğal yapısıyla bölge ABD'nin
kafasını karıştırdı. Vietnam ulusal
kurtuluş savaşının ülkesiydi—buradaki
mücadele yüzyıllar önce başladı. İlk
önce Çin egemenliğine karşı,sonra
Fransa , ardından Japonlara ve en son
Amerika. Amerikan hükümeti hiç bir zaman buradaki rolünün
'zalim ve gaddar' olduğunu kabul etmedi ve bu Vietnam'ın
direnişini hiç azaltmadı. Birçok sömürge savaşında olduğu gibi
bunun da bir bedeli oldu. ABD hiç bir zaman bu bedelin ulusal
moral kısmına, askeri güce etkilerine veya Vietnam'ın
kaynaklarındaki kayba bakmadı. Ancak bir süper gücün uzun süre
aşağılanması, işte bu Vietnam'da gerçekleşti.

SALT NEGOTIATIONS (SALT Müzakereleri)—(969, 972)
Johnson yönetiminde başlatılan ve başkan Nixon ve sekreter
Brezhnev döneminde tamamlanan ilk Stratejik Silahlanmanın
Kısıtlanması Görüşmeleri (SALT) nükleer silahları sınırlandıran
ve caydırıcı ortak savunmaları kısıtlayan bir anlaşma oldu. Bu
anlaşmanın başarısı olarak görüşmelerin devamında SALT II
onaylandı. Bu anlaşma üzerinde diplomatik kavgalar başkan
Nixon döneminde başladı ve başkan Carter ve sekreter Brezhnev

SUMMIT (Zirveler) — (959, 96, 972, 973, 974, 979,
985, 986, 987, 988, 989) Soğuk Savaş'ın ortasından sonuna
kadar iki süper güç arasında yapılan zirveler, savaşın genel
politikalarına büyük etkileri oldu. Başarı şunlarla ölçülürdü:
toplantı maddelerinin güvenliği, anlaşmalarını imzalanması ve
kim kimden daha sert. Ulusararsı boks maçlarındaki gibi diğer
ülkeller kenardan olayları izleyip hangi tarafın üstün olduğuna
karar vermeye çalışırlardı. Hemen hemen bütün silah kontrol
anlaşmaları bu zirvelerde başladı ya da tamamlandı. Bu manada
güçlerin amaçlarını değerlendirmek ve savaşın alevlenmemesi
için bu görüşmeler çok işe yaradı.
HOW I LEARNED TO STOP WORRYING (Endişe
etmemeyi ne zaman öğrendim?) — (964) Nükleer felaketin
gerçekliği halk tarafından benimsendi ve olabileceklerle ilgili
insanlar çaresizce kaderlerine boyun eğdiler. Kara mizah gibi, Dr.
Strangelove bu yeni ruh halini yakaladı. Bazı duygular gerçekten
eşsizdir. İnsanlığın bu kaderci yaklaşımları zamanın edebiyatında
bulunabilir. Hatta bu durum bilim kurguda bir alt dal bile yarattı.
Atomik mutantlar ve günümüz medeniyetinden kalan belirsiz
kalıntılar romanları doldurdu. İronik olarak, bu çalışmalardaki
kötümserlik insanlara nükleer felaketi düşündürmeye yardım etti.
JUNTA (Cunta) — (945 – ?) İspanyolcada 'cunta' kelimesi
'biraraya gelmek' anlamına gelir. Soğuk savaşta askerin sağ
kanadının diktatörlükle yönetimi ele geçirerek darbe yapması
anlamındadır. Cuntalar yaygın olarak Latin Amerika'da belli
periyotlarla gerçekleşen ritüellerdir. Askeri cuntalar ABD'
tarafından kutsanmıştır, Orta ve Güney Amerika'daki solcu
unsurlarla ilgilendiği için de ayrıca minnettar olmuşlardır. Belli
askeri cuntalar Arjantin'de 976'dan 983'e ve Guatemala'da
954'ten 984'e kadar hüküm sürmüştür.
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KITCHEN
DEBATES
(Mutfak
tartışmaları) — (959) Sputnik'in
başarıyla
fırlatılmasının
ardından
başlayan gergin dönemde, o dönemki
başkan yardımcısı Nixon iyi niyet elçisi
olarak Rusya'ya gitti. Nixon orada
kaldığı süre boyunca Kruschev'le
arasında bazen iğneleyici bazen hafif
şakalı, halka açık diyaloglar geçti.
Konuşmaya
"mutfak
tartışmaları"
denmesinin sebebi de sert bir diyalog
sırasında
Nixon' un
general
electrics
GEEDE markalı elektrikli mutfağa sahip
bir amerikan model evinin önünde durmasıdır. Nixon ileriye
giderek politik hırsını evcil şekilde göstererek Kruschev'in
göğsünü dürtmüştür ve anti-komünist kimliğini doğrulatmıştır.
MISSILE ENVY (Füze kıskançlığı) — (984) Dr. Helen
Caldicott tarafından bulunan bu terim, Soğuk Savaş'ın Fruedçu
eğilimli erkek egosu tarafından yürütüldüğünü eleştiren feminist
bakışaçısını yansıtır. Bir erkek “derin delme” ve “çoklu giriş” gibi
terimleri araştırdığında aklına kadınların gelebildiğini iddia eden
Dr. Caldicott sosyal sorumluluk için fizikçileri topladı ve yazdığı
kitap anti-nükleer harekette çok etkili oldu.
“WE WILL BURY YOU” (Sizi gömeceğiz) — (956) Belki de
Soğuk Savaş'ın en bilinen alıntısını, Sovyet lider Nikita
Khrushchev Moskova resepsiyonundaki batılı elçiler için söyledi.
Bu sözlerle Khrushchev Batı'nın imkanlarını ve zayıflıklarını
sorgulayabildiğini duyurdu. Berlin Krizi bu yayılmacı politikaya
bir örnektir.
BREZHNEV DOCTRINE (Brezhnev Doktrini) — (968)
Brezhnev'in kendisi tarafından kalabalık Polonyalı işçilere
duyurulan Brezhnev Doktrin'i fiili Sovyet politikalarının 'Prag
baharı'ndaki gibi olacağını duyurdu. Sosyalist ülkeler
sosyalizmden vazgeçemezler veya tarafsız kalamazlardı. Doktrin,
Sovyetlerin Afganistan'a girmesinin dünyanın tepkisine yol
açmasına katkıda bulundu. Bu istilayı iyi anlaşılan doktrinin
önemsiz bir uygulaması olarak gördüler.
PORTUGUESE
EMPIRE
CRUMBLES
(Portekiz
İmparatorluğu Parçalanıyor) — (974) Portekiz Afrika'daki
sömürgelerinden vazgeçen son Avrupa ülkesiydi. Portekiz
NATO'ya girdiğinde Antonio Salazar adında bir diktatör
tarafından yönetiliyordu. O sömürgelerin devamının uluslar
topluluğunda Portekiz'in durumunu iyileştireceğini düşünüyordu.
Bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerden ve NATO
müttefiklerinden bu düşünceye eleştiri geldi. Nihayet demokratik
bir hükümetle taleplerinden vazgeçtiler. Kısa süre sonra Portekiz
eski sömürgeleri Angola ve Mozambik iç savaş yaşadı ve
Afrika'da Doğu ve Batı için parlayan bir nokta haline geldi.
SOUTH AFRICAN UNREST (Güney Afrikalılar rahatsız) —
(964 – 994) Güney Afrika'daki ırkçı hükümeti 'Afrika Ulusal
Kongresi' tarafından sıkıştırılıyordu. Bu kongrede Sovyetlerin ve
Küba'nın desteklediği Tanzanya ve Zambia ile öncü başka ülkeler
bulunuyordu. Barışçıl direniş Sharpeville ve Langa'daki
katliamlardan sonra sona erdi. Bunun parçası olarak Güney
Afrika komşularını karıştırmaya çalıştı. Namibya'yı istilaya
kalkıştı ve aynı zamanda Angola'da UNITA'yı Mozambik'te
FRELIMO'yu destekledi. Bunlara karşın siyahi nüfusun giderek
artmasıyla ve batılı devleterin karşıtlığıyla Günay Afrika savunma
durumuna geçti. Reagan politikası ırkçı hükümetle yapıcı
anlaşmalar politikasını sürdürmesi yüzünden bu durum tartışmalı
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olarak kaldı. Doğu bloğunun çökmesiyle P.W. Botha, Nelson
Mandela'yı mecbur olarak serbest bıraktı.
ALLENDE — (970 – 973) Fizikçi Salvador Allende Şili'de
seçilenilk sosyalist hükümetin popüler lideriydi. Allende hemen
Şili'nin en büyük ihracatı olan bakır üretimini kamulaştırdı.
Madenlerin büyük bölümü Kennecott ve Anaconda isimli
firmaların elindeydi. ABD ile ilişkiler bozuldu ve CIA 1970'te
askeri bir darbeyi destekledi. Başarısız oldu. Batının sert
ekonomik yaptırımlar uygulamasıyla Allende rejimi ikinci ve
üçüncü yılında sallantıya girdi. 973'te Augusto Pinochet
liderliğindeki ordu başkanlık sarayındaki kanlı bir çatışmayla
Allende'yi düşürdü. Allende teslim olmadı ve kendi canını aldı.
WILLY BRANDT — (969) Coşkulu bir sosyalist ve
gençliğinde Nazi karşıtı olan Willy Brandt, 1969'da Doğu
Almanya Sosyalist Demokrat Partisi'ne liderlik etti. Doğu-batı
bağlantısında aynı pragmatik yaklaşımlarda bulundu ve bu onun
Doğu Almanya başkanlığının karekteri oldu. Ostpolitik olarak
adlandırılan Brandt'in bu politikası Doğu Almanya'nın
SSCB,Polonya ve Çekoslavakya ile ilişkilerini normalleştirdi.
Almanya'nın yeniden birleşme düşüncesinden vazgeçmediği gibi,
mevcut sınırların korunması gerektiğini düşündü ve Doğu
Almanya ilişkilerini düzeltmeye devam etti. Olaylı bir şekilde
hükümeti iç casus skandalıyla düşürüldü.
MUSLIM REVOLUTION — (979)
(Müslüman Devrimi) Ortadoğu'daki
laik Arap ve Müslüman bölgelerde
bozulmalar, baskılar ve yetersizlikler
görülmeye başlarken radikal islamcılar
ön plana çıkmaya başladı. Mısır'da
kurulan 'Müslüman Kardeşler' orada ve
Suriye'de mevcut laik sistemi yıkmaya
çalıştı. Bu daha baskıcı ve otoriter
rejimleri de beraberinde getirdi.
Mohammad Reza Shah Pahlavi altında
aynı rejim İran' da da gerçekleşti.
Uzun süreli ABD yanlısı ve Batı sempatizanı olan Şah, batı karşıtı
Humeyni liderliğinde popüler bir devrimle yıkıldı. Bu dünyada ilk
çağdaş teokrasinin öncüsü oldu. İran'ın mollaları 20. yüzyılın geri
kalanında Şii toplumlarda devrimlerini yaymak için uğraştılar.

ABM TREATY (ABF Anlaşması) — (972) Anti Balistik Füze
Anlaşması ortak bir nükleer yıkıma karşı stratejik dengelerin
temel taşı oldu. ABF anlaşması kendilerini nükleer saldırılardan
korumak için iki tarafın da güçlerini kısıtlıyordu. Teoriye göre
gereksiz nükleer savunma sistemlerinde iyi iş çıkardı. İki ulus da
sadece başkentlerini ya da önemli bir kentini bir tane ICBMs füze
savunma sistemiyle savunacakları. Sovyetler Moskova'ya
sistemini yerleştirdi. Ardından ABD Grand Forks, North
Dakot'yu savundu.
CULTURAL REVOLUTION(Kültür Devrimi)—(966– 977)
Çin halkı güç mücadelesinde iç savaşın ilk örneklerini
gösterirken, Kültür devrimi uluslararsı müdahalelere yol açtı.
Mao Zedong Çin Komünist Partisi ile büyük değişimlere yol açtı
ve ideolojik saflığı korumak için çok çalışıp devrimden sonraki
nesilleri eğitti. Tasviyelerin telaşı, ihbarcılık ve Kızıl Koruma'nın
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COLONIAL REARGUARDS (Sömürgeci artçı güçler)—
(946 – 988) Soğuk Savaş, gelişen uluslararası bir sistemin
içinde kışkırtıldı. Dünya, çok kutuplu ve cok imparatorluklu
sistemden vazgeçip, kıta-uluslu devletler tarafindan desteklenen
iki kutuplu sisteme gecti.Anti-sömürgeci hareketler anti-batıcı
duyguların eğiliminde olurken, büyük sömürgeci güçler batı
tarafındaydı. Bununla birlikte bağımsızlığa giden yol aynı
olmadığı gibi başarılı olanlar da aynı şekilde gerçekleşmedi.
Birçok artçı kuvvet hareketleri yeni bağımsız olan ülkelerle
sömürgeci güçler tarafından sözde sömürge ilişkilerini uzatmak
ve korumak için dövüştürüldü. Malay'a İngiliz müdahelesi (948),
Arnavutluk bağımsızlığında Fransa'nın direnmesi (954) ve
Namibya'da Güney Afrika çatışması (966) hepsi de sömürge
tecrübesi sonrası örnekleri göstermektedir.
U-2 INCIDENT (U2 Olayı) — (960)
955'ten başlayarak ABD, Sovyetlerin
hava savunma menzili dışında gözlem
uçuşları yapıyordu. 1960 Mayıs'ında bir
Sovyet Sam II füzesi pilotu Francis
Gary Powers ulan uçağı kendi
havasahalarında vurdu. Uçak,pilot ve
mühimmat SSCB tarafından ele
geçirildi.
Hadise
Eisenhower
yönetimine büyük bir utanç yaşatırken,
bunun bir görev uçuşu olduğunu kabul
etmedilr. U-2'nin başarılı şekilde düşürülmesi iki güç arasında büyük bir soğukluğa sebep olurken
Sovyetler bunu iyi bir darbe olarak propanaganda yaptı.
OPEC — (960) Petrol üreten ülkelerde
fiyatları belirlemede ve ülkelerin
gelirlerini daha fazla kontrol etmek için
kuruldu. OPEC en büyük ikinci ve
üçüncü petrol rezervlerini elinde
bulundurdu ve dünya petrolünün yarısını
üretiyordu. OPEC'in kurulması Exxon ve
British Petroleum gibi global petrol
devlerine büyük bir darbe vurdu. Ayrıca
Ortadoğu'da
olmayan
Venezuele,
Endonezya ve Nijerya gibi ülkerleri de
kapsamasına rağmen bu bölgedeki ülkeler zaten büyük ölçüde egemendiler. Sonuç olarak OPEC politik
krizlere dahil oldu.En meşhuru; OPEC Yom Kippur savaşında
İsrail'i destekleyen batılı ülkelere petrol ihracatını durdurdu. Bu
olay petrol fiyatlarının %400 yükselmesine ve Batı'da karneyle
satılmasına sebep oldu.
“LONE GUNMAN” (Yalnız Suikastçi)— (963) Dallas,
Texas'ta kampanyasını yaparken başkan John F. Kennedy, Lee
Harvey Oswald tarafından suikaste kurban gitti. Olayı araştıran
iki komisyon Oswald'in yalnız olup olmadığında ayrılığa düştü.
Ne olursa olsun başkanın öldürülmesi ülkeyi paniğe sürükledi ve
olayın nasıl olduğuna dair komplo teorileri üretttirdi; Mafya,
Küba hükümeti, KGB ve Amerika’nın kendi CIA örgütü. Bunun
ayrıca sırasıyla devam edecek politik suikastler olacağını
düşünüyorlardı. Dr. Martin Luther King ve John Kennedy'nin
kardeşi (ve Demokrat Başkan Adayı) Robert Kennedy daha önce
suikaste uğramışlardı. Bu zamansız ölümler Amerikalıları sarstı
ve Vietnam zamanına huzursuzluk olarak eklendi.

CAMP DAVID ACCORDS — (978)
(CAMP DAVID Anlaşmaları) 1976
başkanlık
seçimleri
dolayısıyla
Ortadoğu'da yaşanan barış süreci,
başkan Carter'ın seçilmesiyle büyük bir
enerji yaşadı. Doğrudan kişisel
başvurusuyla, Carter
Yom Kippur
savaşına büyük çözümler getirdi ve
Ortadoğu'nun dinamiklerini değiştirdi.
İsrail ve Mısır ilişkileri normalleşirken
Ortadoğu'da barış planı kabul edildi.
Yıllar sonra bunu Oslo anlaşması ve
ve Ürdün-İsrail Barış Anlaşması takip etti. Bunnunla beraber
Carter Mısır'daki etkisini değiştirmeyi garantiledi. Nasser'in batı
karşıtlığında çok sert olmasından sonra, Mısır bölgede ABD'nin en
önde gelen müttefiki oldu. Sedat konuşması sırasında
minnettarlığını gösterdi. 1981'de radikal islamcılar tarafından
öldürüldü.
PUPPET GOVERNMENTS (Kukla Hükümetler)— (949 – ?)
Sadece soğuk savaşa ait bir terim olmasa da, 'kukla hükümetler'
SSCB ya da ABD tarafından yönetilen ya da desteklenen
hükümetler için kullanılır. Bu alaycı terim, neredeyse her zaman
rakip ülkenin hükümetinin kuyusunu kazmak için kullanılırdı.
Sovyet ve ABD bunu sık sık yakın ülkeler için kullandılar fakat
bu terim en çok Güney Vietnam'daki Diem hükümeti ve
Etiyopya'daki Mairam hükümeti örneklerinde anlaşılabilir.
GRAIN SALES TO SOVIETS (Sovyetlere tahıl satışı) —
(973 –980, 98 – ?) 973'te zorlu iklim koşulları dramatik
hasat yanlışlıkları başkant Nixon'ı Sovyetlere devasa tahıl satışları
için harekete geçirdi. Rus kibirinde patlama yaratsa da bu
program ilişkileri bir adım ileri taşıyabildi. Buna ek olarak
ekonomik ilişkilerde buzları eritmek için lobilerde sürekli baskılar
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yapıldı. 980'de başkan Carter, Sovyetlerin Afgan işgali
yüzünden programı bir sene ara verdi. Taşımalar bir yıl sonra
başkan Reagan zamanında devam etti. Sovyetlerin her yıl 9
milyon ton tahıl alımı sözü ile doruk noktasına ulaşan ilişkiler bir
anlaşmayla pekişti.
JOHN PAUL II ELECTED POPE(Papa 2. John Paul seçildi)
— (1978) 16. yüzyıldan bu yana ilk İtalyan olmayan Papa John
Paul II dünya sahnesinde katolik etkisini gençleştirmek istedi.
ABD tarihinde ilk defa papayı resmi olarak tanıdı. Komünist
Polonya'dan seçilen John Paul II Polonya'nın liderliğini çok
sorguladı Yeni papalıkta sorgulamak halkı soyutlamaktan başka
bir işe yaramazdı onları kucaklamak için komünist doktrine karşı
olmak gerekirdi. Sonraları, John Paul II azılı bir komunizm
eleştirmeni oldu. John Paul'ün seçilmesi Polonya'nın iç politika
dinamiklerinde önemli bir nokta olarak gösterildi ve dayanışma
hareketlerini zirveye ulaştırdı. Mikhail Gorbachev demir perdenin
düşmesinin John Paul II olmadan imkansız olduğunu belirtmiştir.
LATIN AMERICAN DEATH SQUADS (Latin Amerikalı
Ölüm Timleri) — (960 – 989) Soğuk Savaş sırasında sağ ve
sol hükümetler aşırı tepki gösteren rejimlere başvurdular ve
kendilerine gelen herhangi tehdite karşı orantısız güç kullandılar.
Latin Amerika'da bu durum daha çok sağcı hükümetlerle
özdeşleşmiş olsa da bazı sol hükümetler aynı yöntemi
kullandılar.El Salvador, Guetamala ve Kolombiya hükümetlerin
desteğiyle gerçekleşen en korkunç örneklerle doludur. Başkan
Osorio bir keresinde Guatemala'da söylediği kötü şöhretli bir söz
“Ülkeyi huzura kavuşturmak için mezarlığa dönüştürmek
gerekiyorsa, bunu yapmaktan çekinmem''.

OAS diplomasi ile
oluşturulmasını sağladı.

OAS FOUNDED (OAS Kuruldu) —
(948, 967) Özel amacı batı
yarıkürede demokrasiyi geliştirmek için
kurulan OAS, arasıra bu yarıkürede
ABD etkisini arttırmak için çok
kullanışlı oldu. Küba füze kiriznde ve
Grenada
istilasında
ABD'nin
hareketlerine uluslararası meşruluk
kazandırdı. Ticareti geliştirme ve
ekonomiyi iyileştirme maddeleri 1967
Buenos Aires'te OAS bildirgesine
eklendi. Bildirgedeki bu yenilik varolan
Washington, DC.'de Genel Kurulun
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SADAT EXPELS SOVIETS (Sedat Sovyetleri kovuyor)—
(972) Enver Sedat ilk olarak İnigiliz destekli Mısır Krallığı'na
karşı anti sömürge hareketlerinde bulundu. Nasser'ın altında
başbakan oldu ve başkanlığa giderken SSCB ile kötü ilişkileri
miras olarak aldı. Sovyetler Mısır'ın askeri ve ekonomik yardım
taleplerini geri çevirdi ve Mısırlılar iki tarafta da kalmaya gayret
ediyordu. Tepki olarak Sedat 5,000 Sovyet askeri görevlisini ve
5,000 havacı personli Mısır'dan kovdu. Ortadoğu'daki barışın
973 savaşıyla bozulmasının ardından, Sedat ile Washington iyi
ilişkiler kurmaya başladılar.
SHUTTLE DIPLOMACY (Mekik Diplomasisi) — (973)
Henry Kissinger sekreterliğinde kullanılan bu kişiselleştirilmiş
diplomasi iki taraf arasında sürekli gidip gelerek ilişki kurmayı
ifade eder. Yom Kippur Savaşı sonrası İsrail ve Mısır arasında
mekik diplomasisi uygulandı. Bizzat iki taraf arasında gidip gelen
Kissinger görüşmeler aşamasında Sovyet etkisini de azaltmak için
büyük bir rol oynadı. Kissinger bununla birlikte Çin ve ABD
ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde aynı yöntemi kullanmıştı.

THE VOICE OF AMERICA—(947)
(Amerika'nın Sesi) 942'de Savaş
Bilgilendirme Ofisi altında Amerika'nın
Sesi, Nazi işgali altındaki Avrupa'ya
savaş haberleri yayını yapıyordu.
947'de görevini Sovyetlere yayın
yapmak olarak değiştirdi. Amerika'nın
Sesi bilinen en etkili uluslararası
yayındır. Doğu Bloğu kontrolündeki
medyaya dışarıyla bağlantı kurması için
büyük bir fırsattı. Özgür Avrupa
ve Özgür Asya radyolarıyla birlikte
Amerika'nın Sesi Soğuk Savaş sırasında ABD diplomasisine
damga vurmuştur.
LIBERATION THEOLOGY (Özgürlükçü Dinbilimi) —
(969 – ?) İkinci Vatikan Konseyi sonucu olarak çıkan,
özgürlükçü dinbilimi İsa'yı kurtarıcı olarak görür. Bu dini görüş
Latin Amerika'da ortaya çıktı orada cizvit düzenin parçası olarak
yayıldı. Gizli Marksist eğiliminden dolayı Papa John Paul II
tarafından hiç bir zaman benimsenmezken, özgürlükçü dinbilimi
üçüncü dünyada rahipler ve normal halk arasında çok popüler
oldu. Sosyal adalete vurgu yaparak kapitalizmi eleştiren bu akım,
genel klise doktrinine de dahil edildi.

“ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU ”
— (Ülken senin için ne yapabilir sorma)(96)
ABD
başkanları tarafından konuşmalarda belki de güçlüsü buydu,
Başkan Kennedy bu konuşmayla Soğuk Savaş sırasında
Amerika'yı güven ve azim çağına başlattı. Amerikan gençliğinde
popüler olan Kennedy, arzulu amaçlar uğruna hükümetin sponsor
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olduğu bilime ve gençlik odaklı hizmetlere (Barış heyeti gibi)
ilham kaynağı oldu. Özveri için yaptığı çağrı Amerikan
gençliğinde gayretli ve yorulmak bilmeyen bir nesil yaratmada
olumlu etkiler yarattı.
ALLIANCE FOR PROGRESS (Gelişmek için İttifak) —
(96 – 973) Orta ve Güney Amerika'da Küba etkisinin
artmasına karşı Kennedy zamanında Kuzey ve Latin Amerika
ekonomilerini birleştirme amaçlı bir hareket başladı. Bu
programın başlıca amaçları ülke reformu, demokratik reformlar
ve vergi reformlarıydı. 60'ların sonunda ABD, Vietnam ve Güney
Asya'da tamamen bataklık içinde olduğundan Latin Amerika'ya
yardımlarını azalttı. Daha sonralarda bazı Latin Amerika ülkeri
sözü verilen reformların garanti altına alınmasını istedi. 1973'te
Amerikan hükümeti Gelişmek için İttifak Komitesini dağıttı.
AFRICA SCORING (Asya Skoru) — Afrika tarihi Soğuk
Savaş boyunca umut ve trajediyi beraber yaşadı. Önceleri
bağımsızlığını kazanan ulusların başarısı hızla yükselirken,
bayram havası yerini kötümserliğe bıraktı. Bağımsızlığını yeni
kazanmış ülkeler bir bir politik yozlaşmaya,ekonomik kaosa ve
etkin çatışmalara bulaştı. Süper güçlerin kaynak ihtiyacı Afrika
hükümetlerinin rejimleri için ekonomik ve askeri yardım
almalarını sağladı. Sömürü çağından sonra bazı ülkeler çeşitli iç
savaşlar yaşadılar. Angola, Mozambik, Çad ve Etiyopya
komünizm ve kapitalizmin teorik çatışmalarına ev sahipliği
yaptılar.

“ONE SMALL STEP ” (96- 1969)
(Küçük bir adım) Sovyetlerin uzay
araştırmalarının
gerisinde
geçen
yıllardan sonra, ABD bütün birikimini
ve ekonomik ağırlığını Ay'a çıkmak
için harcadı.Kennedy 'Merkür Projesi'ni
başlattı. Ardından Ulusal Havacılık ve
Uzay Yönetimi bir insanı Ay'a
göndermenin
bütün
zorluklarının
üstesinden geldi. Neil Armstrong Uzay
aracından inip yere ayak basmadan
önce işte o tarihi sözleri söyledi:
''Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım''. Böyle
yaparak Amerika'nın iki güç arasındaki uzay yarışını geriden
gelerek kazandığını doğrulamış oldu.
SOLIDARITY (Dayanışma) — (980 – ?) Gdansk'daki Polonya
gemileri arasında başlayan ticaret dayanışması, Doğu bloğunda
anti-komünist direncin odak noktası oldu. Dayanışma kısa sürede
basit işçi hareketinde, ardından katolikler arasında ve diğer
muhalif gruplar arasında yayılmaya başladı. Varşova Paktı
ülklerinde daha önce görülmemiş izinler içeren bu hareket bir
kedi-fare oyununa yol açtı. Sovyetlerin aşırı denetleyici
hareketleri, Polonyalı Papa 2. John Paul'ün prestiji ve lider Lech
Walesa'nın politik cesareti arasında oynanıyordu. Polonya'nın
komünist lideri Wojciech Jaruzelski 'Dayanışma'ya göz açtırmadı
ve bir çok kişiyi tutukladı. Organizasyon gizli yürüdü ve tekrar
büyümeye başladı. 988'de 'Dayanışma' komünistleri açık bir
pazarlığa zorladı.
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IRANIAN HOSTAGE CRISIS — (979
-1981) (İran'da rehine krizi) ABD'nin
eski baskıcı şah Mohammed Reza
Pahlavi'ye desteğine şiddetle cevap
veren İslamcılar, elçiliğe saldırıp 65
Amerikalıyı 444 gün boyunca rehin
tuttular. İran teokrasisinin yeni lideri,
Ayetullah Humeyni anti-Amerikan
fikirliydi ve destekçilerine bu yönde
eylemlerde
bulunmalarını
istedi.
Başkan Carter iki kurtarma operasyonu
yaptırdı ve bunlardan biri ABD ordusu
ve Carter yönetimi için çok aşağılayıcı sonuçlandı.Carter'ın rehine
kurtarmadaki başarısızlığı 980 kampanya sezonunun sonuna
denk geldi ve açık ara seçim yenilgisini müjdeliyordu. 980'de
Irak'ın İran'a saldırması İran'ı bu krizi sonlandırmak için uysal
yaptı. Cezayirli arabulucular sayesinde pazarlıklar başarılı olarak
sonuçlandı. Carter'a son tokat, rehinelerin 2 Ocak 98'de
Reagan’ın göreve başlamasından dakikalar sonra bırakılması
oldu.
THE IRON LADY (Demir Leydi)— (979 – 990) Margaret
Thatcher'ın İngiltere'de tutucu harekete liderlik etmesi, bir çok
şekilde ABD'de ''Reagan devrimi'ni işaret ediyordu. Ateşli bir
anti-komünist olan Thatcher, Sovyet gazetesi 'Kızıl Yıldız'
tarafından 'demir leydi' olarak adlandırıldı. Thatcher, Ronald
Reagan ile çok iyi partnerdiler ve özel beraberlikleri zamanla
'Atlantik Müttefikler' ismiyle anılmaya başlandı. Thatcher’ın en
iyi anı belki de İngiliz sömürgesi Falkland Adaları'ndaki güçlü
savunmasıydı. Arjantin'deki askeri cunta Malvinas Adaları'ndaki
gibi buraya saldırarak kimi tercih ettiklerini sordu. Kısa ve keskin
askeri hareketle, İngiltere Arjantin'i kovdu ve parlak bir İngiliz
gösterişi yaptı. Thatcher çok uzun süre başbakanlık yaptı ve
Soğuk Savaş'ın yakınında bulundu.

STAR WARS (Yıldız Savaşları)— (983 – ?) Daha çok
bilindiği şekliyle radikal hareket olan 'Stratejik Savunma
Girişimi', başkan Reagan tarafından Soğuk Savaş doktrini 'ortak
yıkım'a karşı canlı yayında halka açıklandı. İlk konsept olarak
'uzay kalkanı' Dr. Peter Hagelstein tarafından Lawrence
Livermore Ulusal Labaratuvarı'nda geliştirildi. Teorik olarak
nükleer reaktörlerle güçlendirilmiş uydular Sovyetlerin ICBM
füzelerine karşı delinmez bir kalkan oluşturacaktı. Bilimsel olarak
tasarlansa da hiç bir zaman inşa edilmedi. “Akıllı çakıl taşları” ve
füze sistemli saldırı uçaklar olayları devam ettirdi. SSG'nin bu
hamleleri Gorbaçov'u Sovyetlerin Soğuk Savaşı daha fazla devam
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ettiremeyecine inandıran faktörlerden birkaçı oldu.
NORTH SEA OIL (Kuzey Denizi Petrolü) — (1980) Kuzey
Denizi'nde petrol 1960 bulunmasına rağmen, İran Krizi'nin
gerçekleşmesi ekonomik olarak burayı uygun hale getirdi. Kuzey
Denizi Avrupa'nın en büyük petrol rezervinde sahipti ve dünyada
OPEC dışı petrol rezervlerinin lideri olmaya başladı. İngiltere,
Hollanda ve Norveç arasında paylaşılan Kuzey Denizi, OPEC'in
Batı Avrupa'yı ölümcül bir ağ gibi sarmasına da son verdi.
THE REFORMER (Yenilikçi) —
(985 — 99) Konstantin Chernenko
liderliğinin kısa sürmesinden sonra
varisi Mikhail Gorbachev, Ekim
Devrimi'nden (1917) sonra doğan
Sovyetlerin tek lideri oldu. Yönetim
kurulundaki batıyla olan tecrübeleri onu
SSCB'nin geleceğini düşünmeye sevk
etti.
Batıda
bilindiği
şekliyle
“Gorby”nin birçok destekçi taraftarı
oldu. Margaret Thatcher onun gelişini
çok bilinen şu sözlerle karşıladı “Bay
Gorbachev'i seviyorum. Onunla beraber
iş yapabiliriz.” Ultimately, Gorbachev, Sovyet bloğunun
parçalanmasını izledi. Reformist gündeminde Perestroika
(ekonomik reform) ve Glasnost (politik özgürlük) olması onu
batıda inanılmaz popüler yaptı ancak Sovyetler Birliğinde tam
tersi oldu. 99'deki askeri darbe ile ofisinden çıkarıldı.
Başarısızlıktan uyanan Rusya Federasyonu yüzünü yeni uydurma
kahramanı Boris Yeltsin'e döndü.
MARINE BARRACKS BOMBING (Denizci Kışlası
bombalanıyor) — (983) İsrail'in Lübnan'a saldırısından sonra
ABD ve Fransa barışı korumak için asker yerleştirmeye başladı.
Askere yapılan terör saldırısı çok kötü sonuçlar doğurdu. 24
ABD hizmetlisi ve 58 Fransız paraşütçüsü saldırıda öldü. Bu
Iwo Jima'dan (Japonya) sonra ABD Denizci Birliği'nin verdiği en
büyük kayıp oldu. ABD, İran destekli Hizbullah'tan şüphelense de
failleri hala bilinmiyor.
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ORTEGA ELECTED IN NICARAGUA (Nikaragua'da
Ortega Seçildi) — (985 – 990) 6 yaşından beri muhalif olan
Daniel Ortega Saavedra zamanını Managua'da bir hapishanede
harcadı. Salındıktan sonra Küba'ya kaçan Ortega burda Sandinista
hareketi için hayati ilişkiler kurdu. Sandinistalar, Somoza rejimini
devirdiklerinde Ortega kendini fiili olarak başkanlığa yöneltti.
Ortega’nın Castro ile sıkı ilişkileri ABD'yi karşı isyanlar
çıkarmaya zorladı. Nikaragua'nın kuzeyinde yapılan operasyon
vetarımdan çekilen destek ile karşı hareket Sandinista hükümetine
karşı iyi bir iş başardı. Bu durum hemen ekonomik durgunluk
yaratarak Ortega hükümetinde yıkıma yol açtı.
TERRORISM (Terörizm)—(949 –?)
İnsanlık tarihi kadar eski olsa da,
uluslararası politikalarda med-cezir
yaratmak için enstruman olarak
kullanılması Soğuk Savaş'ta oldu.SSCB
ile Varşova Paktı ülkeleri kendi
sınırlarında terörist örgütleri eğittiği
bilinoyrdu(örn. Flisitin Kurtuluş Örgütü
PLO). Farklı yollarla PLO Soğuk
SAvaş sırasında model bir terör örgütü
olduğunu gösterdi.Batı ve İsrail karşıtı
olarak Batının neoemperyalist hareketle
üçüncü dünyaya haçlı seferi düzenlediğini söyleyerek çok ünlü
hale geldi. Filistinli teröristler uçaklar kaçırdı, Achille Lauro'ya
saldırdı ve belki de en çok bilineni 1972 Münih Olimpiyatları'nda
11 İsrailli atleti öldürdü. Aynı zamanda batı kaynaklı komünist
görünümlü örgütler de vardı: İtalya'da 'Kızıl Tugaylar' ve
Japonya'da 'Kızıl Ordu'. Soğuk Savaş'ta sona yaklaşırken
Sovyetler yükselen müslüman akımla başetmenin zorluğunu
anladı ve terörizme desteğini azalttı.
IRAN - CONTRA SCANDAL (985)
(Karşı İran Skandalı) Amerikan
rehinelerinin İran'da serbest bırakılması
için Reagan'ın silah karşılığı pazarlık
yaptığı ortaya çıktı. ABD'nin genel
politikası olan terörristlerle pazarlık
yapmama kuralı bozuldu. İşi daha da
zorlaştıran durum teklif edilen silahların
daha önce Nikaragua'da kontragerillanın kullanmış olmasıydı. Bu
yönetimin politikasının ve Demokratik
Kongre'nin uyguladığı kuralların ihlali

CHERNOBYL — (986) Çernobil tarihte en büyük nükleer
enerji kazasıydı. Radyoaktif artıklar büyük bir bulutla Batı
Avrupa'ya yayıldı ve ABD'nin doğu sahillerine kadar ulaştı.
200,000 kişi Sovyet kontrolündeki kirlenmiş bölgelerden
(Ukrayna ve Belarus) taşınmak zorunda kaldı. Tahmini 4,000
kişinin maruz kaldığı radyasyondan daha ilk gün öldüğü söylendi.
Çernobil, Sovyetlerin Soğuk Savaş'ı bitirmek için uyguladığı
bürokratik kararlarının şaşırtıcı bir becereksizliği olarak görüldü.
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LATIN AMERICAN DEBT CRISIS (Latin Amerika Borç
Krizi) — (982 – 989) Ortadoğu'daki petrolün yükselişi dalga
dalga yayıldı ve Latin Amerika hükümetleri aynı büyümeyi
950'den 1970'lere kadar yaşadı. Ancak bu birdenbire durdu.
Mağlesef hızlı ekonomik büyümeye rağmen Brezilya ve Ekvator
gibi bazı Latin Amerika ülkeleri dış borç almaya devam etti.
Petrol dolarlarıyla sağlanan sermaye ile bir çok ülke borç almaya
gönüllü oldu. 970'den 980'e Latin Amerika'da dış borç %1000
arttı. İran petrol krizinin dünya ekonomisine vurup durgunluk
yaratmasından bir çok Latin Amerika ülkesi faydalanamadı. Bu
yüzden Latin Amerika hükümetleri borçlarını gidermek için
ekonomide yeniden yapılanmaya gidecekleri konusunda söz
vermek zorunda kaldılar.
“TEAR DOWN THIS WALL”(Şu duvarı yerle bir et) —
(987) Daha önce Berlin duvarı önünde Kennedy'nin konuşmasını
hatırlatır gibi, Ronald Reagan Sovyet lider Mikhail Gorbachev'e
meydan okudu. Reagan, Brandenburg kapısının arka tarafından:
“Genel Sekreter Gorbachev, barış arıyorsanız, Sovyetler Birliği ve
Doğu Avrupa için refah arıyorsanız, kurtuluş arıyorsanız: şu
kapıya gelin! Bay Gorbachev, şu kapıyı açın! Bay Gorbachev, şu
duvarı yerle bir edin!” Bu sözler kışkırtıcı olduğu gibi esaslı bir
eleştiri içeriyordu. Başarılı ülkeler vatandaşlarını kapatmak
zorunda değildir. İki yıl sonra Berlin duvarı yıkıldı.
“AN EVIL EMPIRE” (Kötü bir imparatorluk) — (983)
Ulusal Evanjelist Derneği'nden önce ilk defa Ronald Reagan
tarafından kullanılan 'kötü imparatorluk' deyimi Sovyetler için
söylenmişti. Söylemlerdeki bu saldırgan yönlü değişim Nixon'un
yumuşama politikasındaki belirsizlik yüzünden oluyordu. Bu
konuşma NATO müttefikleri tarafından da hoş karşılanmadı ve
birçok Avrupalı lider tarafından gereksiz kışkırtıcı bulundu.
CIA'in Şili'deki tutumu da göz önüne alınarak ülke içinde
ABD'nin daha fazla Sovyet hareketlerini eleştime hakkı olmadığı
düşünüldü. Konuşma Soğuk Savaş'ın son aşamasının bir
karşılaşmaya sahne olacağını işaret ediyordu.
ALDRICH AMES — (1985 – 1994) KGB'nin CIA'ya bilinen ilk
darbesi, Aldrich Ames'in yüzlerce CIA bilgisini ve operasyonunu
açığa çıkarması oldu. KGB deşifre olan 10 CIA kaynağını infaz
etti. CIA yıllarca bu sızmaya başka bir açıklama bulmaya çalıştı
ve KGB'nin CIA yöneticilerini dinlediğini de düşündü. Ames’in
yaptıkları ideolojik değildi, kendisi ve karısı aşırı savurgandı ve
2.5 milyon dolar rüşvet aldıkları ortaya çıktı. Ames Sovyet
elçiliğine ilk 1995'te girdi. O zamanlarda Sovyetlerin Avrupa
operasyonlarını analiz etti.
PERSHING II DEPLOYED (Pershing II füzeleri yerleştirildi)
— (984 – 985) Pershing II füzeleri doğrudan Sovyetlerin uzun
menzilli füzelerine (SS-20) karşı tasarlandı. Batı Almanya, Italya
ve İngiltere'ye bu füzelerden 108 adet yerleştirilmesi NATO'nun
kararı için büyük bir test oldu. Halk protestosu inanılmaz
boyutlara ulaştı. Zorluklara rağmen füzeler yerleştirildi ve NATO
Uzun menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasını tartışmaya
başladı. Görüşmeler 983'te askıya alındı ve Pershing II’nin
başarılı şekilde yerleştirilmesi füzelerin 985'te yeniden
konuşulmasına yol açtı. Konuşmalar 1986 yılında İzlanda'da
Reykjavik zirvesinde başarılı oldu.
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WARGAMES (Savaş Oyunları) (956 – 995) 'Düşeyazmak'
terimi John Foster Dulles tarafından savaşın eşiğine gelip
cehenneme düşmeme politikasını anlatmak için kullanıldı. Farklı
zamanlarda farklı krizlerde bu politika iki süper güç tarafından da
kullanıldı. Bu politikanın her zaman 'Soğuk' savaşı 'sıcak' yapma
ihtimali vardı. Bununla birlikte, 'füze alarmı' için sürekli tetikte
olma durumu ortaya çıktı. Oyun teorisi düşmanınız büyük nükleer
silahlarını ateşliyorsa sizin daha önce ateşleyip onları yuvalarında
yok etmeniz üzerine dayanır. Bu doktrinler dünya liderlerinin
tepki sürelerini saatlerden dakikalara indirdi. 9 Kasım 979'da
Amerika, NORAD bilgisayarı bütün Sovyet füzelerinin
ateşlendiğini yanlış olarak gösterdiğinde nükleer füze misillemesi
için hazırlık yaptı. 1995'te benzer bir olayda Rusya, Norveç'in
ateşlediği bilimsel amaçlı füzeyi saldırı olarak anladı ve Boris
Yeltsin'e karşı atak yapıp yapılmayacağı soruldu.
FORMOSAN RESOLUTION (Formozalı Çözüm) — (955)
Çin'in kaybına tepki olarak ABD Kongresi başkana Eisenhower
yetkilerini Tayvan'ı askeri olarak savunması için genişletti (teknik
olarak Çin'in Tayvan'da olduğu bilinirdi). Bu çözüm, Amerika
Kore yarımadasında olduğu gibi Hindiçin'i halkının meydan
okumasıyla mücadele ederken geldi. Tayvan, ABD'nin nükleer
koruması altına girdi ve Tayvan boğazlarındaki güç dengesi ABD
için stratejik önem taşıyan bir soru olarak kaldı.
IRAN-IRAQ WAR — (980 – 988)
(İran-Irak Savaşı)Henry Kissinger'ın
savaş hakkında çok meşhur bir sözü;
“İki tarafın da kaybedemeyecek olması
çok kötü.” Şattülarap'taki kavgalar
ülkedeki gerilimi ateşledi, Saddam
Hüseyin Irak'ı gerçek bölgesel güç
yapmaya çalıştı ve İran'dan yayılan Şii
akımını
kontrol
etmek
istedi.
Başlangıçta Irak çok bir şey elde
edemedi ve İran güçleri karşı atağa
geçerek Irak içlerine kadar geldi.
Müttefiklerini kızdırmadan ABD kirli
bir oyun oynadı ve iki tarafı da savaşı devam ettirmeleri için
destekledi. Sonunda, İran zaferinin kabul edilemez sonuçlar
doğuracağını düşünen ABD, Irak'ı desteklemeye başladı. İran
petrol yataklarını korumak için petrolü silah olarak kullanıp ABD
bayraklı Kuveyt tanklarına saldırdı. 8 yıllık savaştan sonra sınırlar
eski haline döndü. İki ülke de savaştan çok fazla zayıflayarak
çıktılar.
DEFECTORS (Firariler) — (945 – 989) Soğuk Savaş'ın
başından beri, Doğu blok vatandaşları Batı'ya kaçtılar. Firariler
iki tipti. Açığa çıkan ya da soğuktan gelmek isteyen birinci tipteki
casuslar ve ikili oynayan ajanlar sıra sıra efendilerine kaçtılar. Bu
firari tipine örnek olarak KGB Şef Yardımcısı Yuri Nosenko ve
KGB Londra Büro Şefi Oleg Gordievsky gösterilebilir. Belki de
açığa çıkan daha da utanç verici olan yetenekli birçok Sovyet
sanatçısı ABD veya Avrupa seyahatlerinde firar ettiler. Batı da
casusluk meselelerinde benzer firarlar yaşasa da bu hiç bir zaman
aynı oranda ve aynı seviyede spekülasyon yaratmadı.
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Tasarımcı Notları
Uzun Twilight Struggle

Çoğu acemi oyun tasarımcıları gibi, bu oyunu bir araya
getirmek için yıllarımızı harcadık. Twilight Struggle, her şeyden
daha çok bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için tasarlandı.
İkimiz de savaş oyunlarının ve savaş oyunlarına gelen bu yeni
soluğun hayranıyız. Modern günlerdeki Lazarus gibi, kart
tabanlı savaş oyunları hobimizi mezardan geri getirdi. Beş yıl
önce Ananda ile birlikte oyunu tasarlamaya karar verdiğimizde
yazı duvarda duruyordu. Kart tabanlı savaş oyunları gitgide
daha az We The People, ve Hannibal gibi, daha çok da Paths of
Glory ve Barbarossa to Berlin gibi oluyordu. Bu Mr. Raicer'ın
işlerine bir eleştiri değildir. Hatta Paths of Glory kart tabanlı
savaş oyunun nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Fakat bu
başka bir gerçekle çelişiyor. Yaşlanıyoruz. Hayatlarımız kolej
günlerindeki gibi değil de nükleer bir dünyanın normal
çalışanları gibi olmaya başladı. Bir oyuna sekiz saat harcamak
gittikçe zor hale geliyor. Kendi hayatımıza uygun olarak
bencilce bir oyun tasarladık. Twilight Struggle baştan sona
birçok oyundan daha kısa sürede oynanabilir. Kahretsin ki çok
arzuluysanız tarafları değiştirip Soğuk Savaşı iki açıdan da
yaşayabilirsiniz. Bu, tasarımdaki bir numaralı zorluğun 'zaman'
olduğunun uzun şekilde söylenmesidir.
Cevap bulmamız gereken ikinci soru konunun nerede
geçeceğiydi. İnanıyorum ki iç savaşlar bunun için mükemmel
seçimlerdir. Başlarda Ananda'yı İspanya İç Savaşı'nı tasarlamak
için ikna ettim. Birkaç kitaptan sonra savaştaki politikalarda
uzmanlaşmak için seneler harcamamız gerektiğini anladık ve
açıkça başlamak için bu kadar bekleyemezdik. Ananda
dahiliğini gösterdi ve soğuk savaşı önerdi. Harika bir konuydu.
Soğuk savaşın politik yönlerini konu alan ve soğuk savaşta
savaşabildiğimiz oyun yok denecek kadar az. Temel etki sistemi
güzelce çevrildi. Tarih sorun değildi asıl 1980'lerde uluslararası
ilişkiler vardı ve soğuk savaşa yaklaşık dört yılımı harcadım.
Sonuç olarak Chris Crawford'un Balance of Power oyunu
tecrübe ettiğin iyi oyun oldu. Bu oyun soğuk savaştaki
politikalar ve süpergüçler arası meydana gelen krizler ile
ilgiliydi. Bilgisayar oyuncular bugünlerde o yeniliğe dönüp
bakarlar. Oyunda Kenya'daki gerillaları desteklemek gibi
enteresan nedenlerle meydana gelen nükleer felaketleri asla
unutmayacağım.

Nükleer savaşa sebep oldun. Hayır, herhangi bir canlandırma
ya da havada uçan ceset parçalarıyla birlikte mantar bir bulut
yok. Başarısızlığı öldüllendirmiyoruz.
Lisede en güzel yıllarım başarısızlıkla dolsaydı bu Chris
Crawford'un suçu olurdu. Böylece, Ananda’nın altın fikri bu
oyunun büyüsü için bir şeyler yaratma fırsatı tanıdı.
'Oyun' terimini çok iyi düşünerek kullandık. Twilight Struggle
anlamının ötesine gitmiyor. Gerçeklik ve oynanırlık arasında
taviz vermemiz gerekiyordu ve oynanırlığı seçtik. İnsanların
soğuk savaş hissini anlamalarını sahip olamadıklarının farkına
varmalarını istedik ancak bu kapsamda ve uzunlukta bir oyunun
simülasyon olduğu gibi bir iddiamız yok.
Ayrıca oyuncular için çok önemli olan, oyunun oldukça belirli
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bir noktası var. Twilight Struggle soğuk savaşın iç mantığını
kanıtlanabilir yanlışlar içerse de doğru kabul eder. Bu yüzden
oyunda tek önemli ilişki uluslar ve süper güçler arasındadır.
Dünya ABD ve SSCB arzularına göre oynanan bir satranç
tahtasıdır, fakat bütün uluslar sadece piyondur (bazı durumlarda
belki fil). Çin bile iki güç arasında gidip gelen bir kartla
soyutlanmıştır. Dolayısıyla domino etkisi tek geçerli yol
değildir. Bölgelerdeki önceden arttırılmış etkiler de önemlidir.
Tarihçiler bu varsayımları haklı olarak tartışabilirler ancak
tasarım felsefesiyle uyum içinde daha iyi bir oyun
yapabileceklerini düşünüyoruz.
Twilight Struggle ile diğer soğuk savaş oyunları arasındaki
önemli bir farkın nükleer savaşı kötü bir şey olarak kabul
etmemiz duruyor. Birçok tasarım nükleer zekayı serbest
bırakmayı kaçınılmaz olarak görüyor. Bunu anladığımız nokta
nükleer savaşın hayal edilemez bir şey olduğu ve bu yüzden
gerçekleşmediğidir. Evet çok yaklaştık ama inanıyoruzki gerçek
aktörler düğmeye basmaktan kaçındılar. Bir kere düğmeye
basılsaydı bu korkunç bir felakete ve insan neslinin sonunu
getirirdi.
Oynanırlık için birçok karar verdik ama biz ikisi üzerinde
duruyoruz. İlki, coğrafi olarak komşu olan bazı ülkeleri burada
komşu göstermedik. Bunun üç nedeni var. Bazı ülkeler birkaç
ülkenin birleşiminden oluştuğu için. İkincisi ve en önemlisi
oyuncuların etki puanlarını harita geneline yavaşça yayarak
domino teorisinin gerçek etkisini göstermek. Eski
dökümanlardan hatırlayın kırmızı oklar Sovyetlerden dünyaya
yayılıyordu. Son olarak nadiren de olsa, ülkeler arasında eksik
olan bağlantılar farzedilen müttefiklerin yerel düşmanlığından
kaynaklanıyor.
Hangi ülkerlerin savaş bölgesi olarak nitelendirmesi de çok
özen gerektiren ikinci bir karardı. Temel olarak bunu üç nedene
bağladık. İlki bölgesel gücü dikkate almaktı. Güney
Amerika'dakiler bunu çok iyi gösterir. İkincisi ülkelerin önemli
kaynaklara sahip oldukları. Açıkça Ortadoğu'daki çoğu savaş
bölgesi ayrıca Angola ve Venezuela bunların örnekleridir. Son
olarak Güney Kore gibi iki süper gücün belli savaş bölgeleri bu
sıfatı aldılar. İngiliz ve Avustralyalı kuzenlerimiz lütfen bilin ki
sizi müttefikimiz Fransa'dan daha aşağı koymuyoruz. Bu
yüzden Avrupa ve Asya'ya demir atmış olarak oyuna ABD
etkisinde başlıyorsunuz.
Oyunun gurur duyduğumuz çok yönü var fakat en eğlencelisi
soğuk savaşın psikolojisini nasıl yakaldığıdır. Bölgeler rakibiniz
önemli gördüğü için önemli hale geliyor (kesin orada olmasının
bir sebebi vardır). Aynı zamanda DEFCON çizelgesinin askeri
operasyonlarla etkileşiminden de gurur duyuyoruz. Sizi her tur
daha gergin ve heyecanlı oyun için çeşitli hamleler yapmaya
zorluyor.
Sonuç olarak, Twilight Struggle biraz soğuk savaş nostaljisi
sunuyor. Yıkımımıza sebep olan yurtsuz düşmanlar
dünyasından her şeyin kendi içinde sonu vardır. Soğuk savaş da
eski ekonomik anlaşmazlıklarla ilgili görünüyor. Dini şovenizm
ideolojisini dayatırken, bir an olsun görünmez tehditlerin
yokluğunu ve değerli ilkeler için düşmanlara karşı dövüşmeyi
arzuladık. Bu yüzden bırakın bizi bir kez daha ayakkabılarımızı
birbirine vuralım, tehlikeli hatları kaldırıp atalım ve durup
Berlin'i izleyelim. Soğuk savaş sona erdi. Ama oyun yeni
başladı.
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Çeviri notu: Twilight Struggle oyununun hali hazırda Türkçe bir baskısı olmadığından bu
çeviri sizlere yardımcı olması için hazırlandı. Oyunu kendi dilinde oynayacağınız için bazı
kartlar, ülke isimleri ve haritadaki terimler oynanışı kolaylaştırmak adına olduğu gibi
bırakıldı. Bütün kartlar ve terimler diğer dosyada tek tek çevrildi.
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