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ONSOZ
Sevgili Dostlar,

Bu kitapta A.A. yayınlarından alınmış ve 
A .A .’nın yaşam biçimi ile ilgili hemen her konuda üç 
yüzden fazla seçilmiş parça bulacaksınız. Kitaptan, 
bireysel meditasyon ve grup tartışmalarında 
yararlanılabilir, ve ayrıca yayınlarımızın okunması daha 
da yaygınlaşabilir diye düşündük.

25 yıl içinde A.A. ile ilgili şu kitapları yazma 
ayrıcalığına eriştim: “ Adsız Alkolikler” , “ Oniki 
Basamak ve Oniki Gelenek” , “Adsız Alkolikler Reşit 
Oldu” ve “ Üçüncü Nesil El Kitabı”nm* son bölümü 
olan “ Dünya Hizmeti ile İlgili Oniki Kavram” . Aylık 
dergimiz “A.A. Grapevine” da çok sayıda yazı 
yayınlandı, ayrıca ben de pek çok A.A. ile 
mektuplaştım.

Bu kitapta yer alan yazıların ana kaynağını işte 
bunlar oluşturuyor. Yazılar, orijinal metinlerden 
çıkarılıp alındığı için, pek çoğu yeniden yayma 
hazırlandı, kimi zaman tekrar yazıldı.



Doğal olarak, kitabın içindeki tüm yazılar A.A. 
yaşam biçimi ile ilgili benim kişisel görüşlerimi 
yansıtıyor. Böyle olduğu içindir ki kaçınılmaz olarak bir 
takım eksikleri ve kusurları var. Yine de bu yeni kitabın 
gerçek bir gereksinime yanıt olacağını ümit ediyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Bili

Nisan, 1967

* ”The Third Legacy Manual”  (Üçüncü Nesil El Kitabı)nın 
üzerinden geçilip “ A.A. Service Manual” (A.A. Hizmet El 
Kitabı) olarak adlandırılmıştır. “Twelve Concepts for World 
Service” (Dünya Hizmeti ile İlgili Oniki Kavram) oniki yıl 
boyunca ayn olarak yayınlanmıştır, ancak 1981-82 
baskısmdan itibaren tekrar el kitabı ile birleştirilmiştir.
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Kişiliğin Değişmesi

“ A.A.’da sadece ve sadece alkolizmle ilgilendiğimiz 
söylenir sık sık. Bu doğru değildir. Yaşamak için 
içkiden vazgeçmemiz lazım. Fakat alkoliğin kişiliğini, 
kendi deneyimlerinden bilen bir insan, gerçek bir 
alkoliğin köklü bir kişilik değişiminden geçmeden 
alkolü tümüyle bırakamayacağını bilir.”

« « « » » »

Hep ‘şartların’ bizi içmeye sürüklediğini düşünüyorduk 
ve bu şartları düzeltmeye çalışıp da başarılı 
olamadığımızı görünce içkiye düşkünlüğümüz 
kontrolden çıkmaya başladı, ve sonunda alkolik olduk. 
Hiç bir zaman aklımıza gelmedi ki, şartlar ne olursa 
olsun, onlara uymak için kendimizin değişmesi 
gerekliydi.

1. MEKTUP, 1940
2. ONİKİ VE ONtKİ, s.44 (Türkçe)
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Tann’nın Himayesi

Geriye dönüp baktığımızda, kendimizi Tanrı’ya emanet 
etmekle kazandığımız şeylerin kendi planlarımızın 
getireceğinden çok daha iyi olduğunu anladık.

« « « » » »

İçimdeki sıkıntı dayanılır gibi değildi. Sonunda öyle bir 
an geldi ki kendimi karanlık bir kuyunun dibindeymişim 
gibi hissettim. O saniye gururlu inatçılığımın son 
kırıntısı da yok oldu gitti. Birden bağırmaya başladım: 
‘Eğer bir Tanrı varsa, şimdi göstersin kendini. Her şeyi, 
ama her şeyi yapmaya hazırım.’

Oda bembeyaz bir ışıkla aydınlandı sanki. Gönlümün 
gözüyle gerçeği gördüm. Ve artık özgür bir adam 
olduğumu anladım. Yavaşça bu coşku yatıştı. Yatağımm 
üzerinde yatıyordum, fakat bir süre bir başka dünyaya, 
yepyeni bir bilinç dünyasına gitmiştim. Etrafımda, 
içimde o Varlığı hissediyordum. Kendi kendime 
‘Demek Tanrı bu!’ dedim.

1. ADSIZ A LKO LİKLER, s.84 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.63
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Acı ve Büyüme

“ Yıllar önce acı çeken herkese acırdım. Şimdi ise 
sadece, hiç bir şey bilmeden, acının amacı ve mutlak 
yararını anlayamadan acı çekenlere acıyorum.”

« « « » » »

Birisi bir zamanlar acının tüm ruhsal gelişmenin kaynağı 
olduğunu söylemişti. İçmenin acılarının ayıklıktan önce, 
ve duygusal fırtınanın da sükundan önce geldiğini bilen 
biz A .A.’ lar onun bu fikrini candan paylaşırız.

« « « » » »

“ İnancını kuvvetlendir. Şu anda görmüyor olsan bile 
yüzünü Işığa doğru kaldır.”

1. MEKTUP, 1950
2. ONİKİ VE ONtKİ, s.87 (Türkçe)
3. MEKTUP, 1950
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Seçebilir miyiz?

Kalıtsal özelliklerimizin, yaşam deneyimlerimizin ve 
çevremizin talihsiz kurbanları olduğumuz ve tüm 
kararlarımızda bunların tek ve biricik güçler olduğu gibi 
boş bir felsefe salan kör etmesin gözlerimizi. Özgürlüğe 
giden yol bu değil. Gerçekten bir seçme hakkımız 
olduğuna inanmalıyız.

« « « » » »

“Aktif alkolikler olarak, içip içmemeye karar verebilme 
yeteneğimizi kaybetmiştik. Bize kendi kendimizi 
yoketmeyi buyuran bir dürtünün kurbanlarıydık.

Fakat sonunda, bizi iyileşmeye götüren tercihi yaptık. 
Alkole karşı güçsüz olduğumuza inandık. Hiç kuşkusuz 
bir seçimdi bu, hem de çok zor bir seçim. A .A.’nın 
Oniki Adımı’m yerine getirmeyi kabullenirsek daha 
Üstün bir Güç’ün aklımızı yerine getireceğine 
inanıyorduk.

Kısaca, ‘ istekli olmayı’ seçtik ve bundan daha iyi bir 
karar daha evvel almamıştık.”
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Manevi Yaşamı Sürdürme ve Gelişme

Derin kızgınlıklarla dolu bir hayatın kişiyi faydasızlığa 
ve mutsuzluğa yönelttiği meydanda. Bu duyguların bizi 
etkisi altına almasına izin verdiğimiz ölçüde, işimize 
yarayabilecek, anlamlı olabilecek bir dolu zamanı 
boşuna harcamış oluyoruz. Bütün ümidi manevi hayatını 
devam ettirip geliştirmek olan alkolik için ise kızgınlık 
duygusu son derece tehlikeli ve zararlıdır. Hatta biz 
geçmişte bu duygunun öldürücü olduğuna bile şahit 
olduk. Çünkü bu duygulan içimizde beslediğimiz zaman 
kendimizi manevi dünyanın ışıklarına kapatıyoruz. 
Alkol deliliği geri geliyor ve yeniden içiyoruz. Ve içmek 
bizim için ölmek demektir.

Eğer yaşayacaksak kızgınlık duygusundan armmamız 
gerekir. Devamlı şikayet etmek ve beynimizde 
mütemadiyen düşünceleri evirip çevirmek bize göre 
değildir. Normal insanlar için bile bunlar olumsuz birer 
etkenken bizim için bir zehirdir.

ADSIZ A LKO LİKLER, s.53-54 (Türkçe)
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Ya Hep Ya Hiç mi?

Kabullenme ve inanç bizi yüzde yüz bir ayıklığa 
götürebilir ve götürür; götürmelidir. Aksi takdirde 
hayatta kalmamız mümkün değildir. Fakat duygusal 
sorunlarımıza bu tavırla yaklaştığımızda, yalnızca göreli 
sonuçların mümkün olduğunu anlarız. Örneğin, hiç 
kimse korku, kızgınlık ve gururdan tümüyle kurtulamaz.

Şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım, yaşam boyu 
mutlak alçakgönüllülük ve sevgiye erişmek mümkün 
değildir. Dolayısıyla sorunlarımızı kabul ederek 
büyümeyi ve bu arada ciddi engellerle de karşılaşmayı 
kabul etmemiz gerekir. Eskiden olduğu gibi ‘Ya hep ya 
hiç’ tavrımızdan vazgeçmemiz şart.

GRAPEVINE, MART 1962
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Maneviyat Üzerine

Eski çağlarda elde edilen ilerleme son derece yavaştı. 
İlim, araştırma ve keşif hemen hemen hiç yoktu.

Maddesel alemde insanların aklı batıl inançlarla, 
geleneklerle ve sabit fikirlerle kösteklenmişti; bu da 
ilerlemeyi engelliyordu. Columbus ‘Dünya yuvarlaktır’ 
dediği zaman çağdaşları kendisiyle alay ettiler. Bazıları 
Galile’yi dine aykırı olan astronomi ile ilgili buluşları 
yüzünden neredeyse ölüme mahkum ettiler

Bazı insanların bugün maneviyat üzerinde düşündükleri 
aynen eski çağlardaki insanların maddesel hayat 
hakkında düşündükleri gibi peşin hükümlü ve mantıksız 
değil mi?

« « « » » »
Tanrı, kendisine ulaşmak, kendisini bulmak isteyenlere 
karşı çok vericidir. Bizim için O ’nun alemi her şeyi 
içine alacak kadar geniştir ve hiç bir zaman dürüstlükle 
O ’nu arayanlara yasak edilmemiştir. Tüm insanlığa 
açıktır.

ADSIZ ALKO LİKLER
1. s.41 (Türkçe)
2. s.37 (Türkçe)
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Yeni Bir Yaşam

Manevi uyanıştan bütün anladığımız sadece ayıklık mı? 
Hayır, ayıklık yalnızca bir başlangıç; manevi uyanışın 
ilk armağanı. Eğer daha fazla armağan almak istiyorsak, 
bu uyanış sürmeli. Manevi uyanışımız sürdükçe - bize 
hiç yaran olmamış olan - eski yaşantımızdan kurtulacak 
ve koşullar ne olursa olsun sürdüreceğimiz yepyeni bir 
yaşama kavuşabiliriz.

Manevi büyümemizin sürmesini gerçekten istiyorsak, 
Oniki Basamağı hayata uygulayarak başarı ya da 
başansızlık, acı ya da sevinç, hastalık ya da sağlık, hatta 
ölüm, ne olursa olsun bize sonsuz olasılıklar sunan 
yepyeni bir yaşama kavuşabiliriz.

GRAPEVINE, ARALIK 1957
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Grup ve Dünya Topluluğu

Onikinci Basamak çalışması bir grup oluşturduğu anda, 
ortaya bir şey daha çıkar. Çoğu kişi grup olmadan 
iyileşemez. Büyük bir bütünün sadece küçük bir parçası 
olduğunu, ve bu kardeşlik kuruluşunun korunması için 
hiç bir fedakarlağın ifrat olmadığı gerçeğini kavramaya 
başlar. İçindeki arzu ve ihtiras sesinin gruba zarar 
verecek duruma geldiğinde susturulması gerektiğini 
öğrenir.

Grubun hayatiyetini sürdürmesi gerektiği, yoksa bireyin 
yok olacağı gerçeği açıklık kazanır.

« « « » » »

“ Açık denizlerde yol alan üyemiz, uzak diyarlarda 
savaşan A.A. - hepimiz biliriz ki bizler A .A.’nm dünya 
topluluğuna mensubuz; yalnızlığımız sadece fiziksel bir 
ayrılıktır, A. A.’ lar bize, uğrayacağımız bir sonraki liman 
kadar yakındır. Daha da önemlisi, ister açık denizlerde, 
ister kimbilir nerede bir karakolda olalım, Allah’ın 
inayeti, tıpkı evimizdeyken olduğu kadar, bizimle 
beraberdir.”

1. ONtKÎ VE ONtKÎ, s. 120 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1966
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Karanlıktan Aydınlığa

Kendimizi aramak, bize yeni bir göriiş, davranış 
kazandırıp ruhumuzun karanlık ve menfi yanlarına 
tahammül edebilmek için bize sunulan bir lütuftur. 
Tanrı’nın yardımını alabilmemizi mümkün kılan 
alçakgönüllülüğün oluşmasında bir adımdır. Ama yine 
de sadece bir adımdır. Biz daha da ileri gitmek isteriz.

Kemale ermek ve gelişmek hepimizin içinde, hatta en 
kötümüzde bile var olan, iyiye ulaşmak arzusundan 
kaynaklanır. Kesinlikle havaya ve bol miktarda yiyeceğe 
gerek duyarız. Ama her şeyden önce gün ışığını 
arzularız. Hiç bir şey karanlıkta gelişemez. Tefekkür 
bizim güneşe yöneltilmiş adımımızdır.

« « « » » »

“Gözlerimizi açtığımızda üzerimize berrak bir ışık 
yağar. Körlüğümüzün nedeni bizim kendi kusurlarımız 
olduğuna göre, önce kusurlarımızın neler olduğunu açık 
seçik anlamamız gerekli. Manevi büyümemizde 
atacağımız her adımın ilk şartı tefekkürdür.”

1. ONİKİ VE ONİKİ, s.91 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1946
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Nitelik mi Nicelik mi?

“ Ayağınız kaydıysa ve tekrar içtiyseniz - yerinizde 
olsam cesaretimi kaybetmezdim. Bence gereksiz yere 
suçluluk duyuyorsunuz. Kimbilir hangi nedenle, yüce 
Tanrı kimimizin yolunu daha zor kılmıştır, ve sanırım 
siz de böyle zor bir yoldan geçmektesiniz. Tanrı bizden 
başarılı olmamızı değil başarıya ulaşmak için çaba 
göstermemizi istiyor. Sizin de yaptığınız bu zaten. Ben 
olsam cesaretimi yitirmez, utanç duygusuna 
kapılmazdım. Olmanız gereken yerde, A.A.’dasınız. 
Yalnızca bir A.A. üyesi olarak çaba gösterin. Tüm 
A.A.’yı sırtınızda taşımanız gerekmez!

1 ler zaman önemli olan yaptığınız iyi işlerin sayısı değil; 
nitelikleri de çok önemlidir.

İler şeyden önce, her gelen günü ve işi birer birer ele 
alın.”

MEKTUP, 1958
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Gururun Sahte Pırıltıları

Gurur, kendini daima haklı görmenin ana sebebi olarak, 
bilinçli ve bilinçsiz korkularla dürtülerek insan 
zaaflarının pek çoğunun ana kaynağını ve gerçek 
gelişmenin de en büyük engelini oluşturmuştur. Gurur, 
bizi, kendimizden ve başkalarından, Tanrı vergisi 
içgüdülerimizi çarpıtmadan ve suistimal etmeden yerine 
getirilemeyecek şeyler talep etmek için ayartır. Seks, 
güvenlik ve toplumsal yaşama içgüdülerimizin tatmin 
edilmesi hayatımızın tek amacı haline geldiğinde, aşırı 
gidişimizi mazur göstermek için gurur ortaya çıkar

« « « » y> »

‘Bugün için alçakgönüllü’ olabilirim, ama ancak, bir 
yandan suçluluk ve isyan batağından, diğer yandan da 
çekici ama sahte pırıltılarla süslü aldatıcı gurur 
dünyasından uzak durursam. Alçakgönüllülüğü 
bulmanın ve bu yoldan şaşmamanın tek çaresi bu. 
Dolayısıyla, her gün vicdan araştırması yapmalıyım ki 
doğru yoldan saptığımı anlayabileyim.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s.46 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
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Paylaşılan Armağan

A.A. yalnızca bir ilkeler bütünü değil; A.A., sürekli bir 
faaliyet içinde bulunan alkolikler topluluğudur. Mesajı 
başkalarına taşımamız lazım, yoksa hem biz darmadağın 
olabiliriz hem de doğruyu gösteremediğimiz, mesajı 
iletemediğimiz kişiler ölebilir.

« « « » » »

İnanç bizim için en büyük armağandan da öte; 
inancımızı diğerleriyle paylaşmak ise en önemli 
sorumluluğumuz. Biz A.A.’ lar her zaman akıla ve yüce 
Tanrı’nın bize verdiği o muazzam görevi yerine 
getirmemize yardımcı olacak iyi niyete, istekliliğe 
ulaşmaya çalışalım.

1. SERVİCE MANUAL (HİZMET EL KİTABI), s.5
2. GRAPEVINE, NİSAN 1961
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A.A.’ya Yeni Gelenler Hakkında

Burada bizi cezbeden husus, yeni gelen kimselere karşı 
duyduğumuz hükmetme arzusu olabilir. Bazan, 
çevremizdekilere, bilelim veya bilmeyelim, kendi 
konularında akıl vermeye kalkanz. Tavsiyelerimizi 
tutmazlarsa şaşırır veya güceniriz; tutarlarsa da gene 
şaşkınlığa kapılabiliriz, zira, onları da bizim içinde 
olduğumuz yanlış yola sürüklemekten korkarız.

« « « » » »

“Eğer birayı tercih ediyorsa ya da ne istediğinin farkında 
olamayacak kadar çıldırmışsa, bir ata zorla su 
içiremezsiniz. En iyisi, yambaşına bir kova su koymak, 
suyun neden iyi olduğunu anlatmak ve sonra da atı 
kendi haline bırakmak.

Eğer insanlar gerçekten sarhoş olmak istiyorlarsa, 
bildiğim kadarıyla, buna engel olmanın bir yolu yok. 
Üstlerine gitmeyelim, bırakalım içsinler. Ama onlara 
suyun faydalarım ve neden su içmeleri gerektiğini de 
anlatalım.”

1. ONİKİ VE ONİKİ, s. 102-103 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1942
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Ölümsüz Değerler

Pek çok kişi kusursuz manevi değerlere hiç bir zaman 
sahip olamayacaktır. Mükemmelliyetçilerin, ya 
imkansıza eriştiklerini zannettikleri için müthiş 
kibirlendikleri ya da imkansıza erişemedikleri için 
müthiş bir suçluluk duygusuna kapıldıkları söylenir.

Yine de bence bu görüşe fazla yüz vermemek gerekiyor. 
Eğer büyük idealler bazan yanlış yerlerde kullanılmış ve 
sonuçta suç, isyan ve kibir için basit mazaretlere 
dönüşmüşse, bunda o yüce ideallerin hiç suçu yoktur. 
Tam tersine, ölümsüz manevi değerleri tasavvur etmeye 
çalışmadıkça pek fazla büyüyemeyiz.

« « « » » »
“Her gün Tann’nın mükemmelliğine doğru küçücük bir 
adım atmaya çalışıyoruz. Bu olgunluğa hemen yarın 
ulaşamıyoruz diye tepeden tırnağa bir suçluluk 
duygusuyla kendimizi kahretmemize gerek yok. 
Amacımız ilerlemek; Tanrı’nm mükemmelliği ise, bizi 
kendine çeken fakat bizden milyonlarca yıl uzaktaki bir 
ışık.”

1. GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
2. MEKTUP, 1966



16

Bir Daha Asla

“ Çoğu insan, bir daha hiç bir zaman içmeyeceğim 
demek yerine 24 saat içkiden uzak duracağım dediğinde 
kendini daha emniyette hisseder. Birçok kişi verdiği 
kararlardan dönmüştür şimdiyedek. Bu kişisel bir 
seçimdir; her A.A., A.A. programını dilediği gibi 
yorumlama ayrıcalığına sahiptir.

Şahsen ben, bir daha asla içmek istemiyorum demeyi 
benimsiyorum. Ama bu ‘Bir daha hiç içmeyeceğim’ 
demekten farklı. ‘ Bir daha hiç içmeyeceğim’ demek 
başımızı derde sokacaktır, çünkü böyle bir yaklaşım biz 
alkoliklerin hiç bir zaman üstesinden gelemeyeceğimiz 
bir sorumluluğu yüklenmemiz anlamına gelir. Böyle bir 
yaklaşım, A.A. programını izlediğimiz takdirde 
Tann’nın bizi içki tutkusundan kurtaracağı düşüncesini 
bir kenara itip, işin çoğunu irademize yükler.”

MEKTUP, 1949
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Dürüstlüğe Doğru

Bu kötü niyetlerimizi iyi niyetlerimizin altına saklamak 
sapıklığı insan ilişkilerine tepeden tırnağa yayılmıştır. 
Bu üstü örtülü ve kaypak ‘her ne olursa olsun ben 
haklıyım’ inancı en önemsiz düşünce ve 
davranışlarımızın altında yatmaktadır. Bu 
eksikliklerimizi görmesini bilmek, kabul etmek ve 
düzeltmesini öğrenmek karakterimizi kuvvetlendirmenin 
ve iyi bir yaşam yoluna girmenin temelidir.

Başkalarını kandırmamızın nedeni, hemen her zaman, 
kendimizi kandırmamızda yatmaktadır.

« « « » » »
İnsana, Tann’yla başbaşa kalmak, bir başkasıyla 
yüzleşmek kadar mahçup edici gelmez. O kadar süre 
gizli tuttuğumuz duygular hakkmda oturup yüksek sesle 
konuşmadıkça vicdanımızı rahatlatma gayretlerimiz 
semeresiz kalacaktır. Bir başka kişiye karşı dürüst 
olmamız, kendimize ve Tanrı’ya karşı da dürüst 
olduğumuzun bir kanıtıdır.

1. ONtKl VE ONtKl, s.88 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, AĞUSTOS 1961
3. ONtKl VE ONtKl, s.56 (Türkçe)
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Dost ve Ortak
“ O olağanüstü A.A. serüveninde Dr. Bob her zaman 
benim dostum ve ortağımdı. Bir doktor ve büyük bir 
insan olarak, A.A.’daki en önemli görevinin başkalarıyla 
çalışmak olduğunu kabul etmiş ve öznel ve nesnel 
olarak hiç kimsenin hiç bir zaman ulaşamayacağı bir 
başarı elde etmiştir. St.Thomas hastanesinde Dr. Bob, 
eşsiz insan Hemşire îgnatia’nın yardımlarıyla, bir kuruş 
para almadan beş bin alkoliği tıbben ve manen tedavi 
etmiştir.

A .A .’nm ilk günlerinin gerilimi içinde bile birbirimize 
kırıcı bir söz söylemedik. Şükranla belirtmeliyim ki 
bunu da tümüyle Dr. Bob’a borçluyum.”

« « « » » »
Dr. Bob’un çok önemli bir ameliyat geçireceğini 
biliyordum. Yanmdan ayrıldım. Bana şaka yapar gibi 
‘Unutma Bili. îşi karmaşıklaştırmak yok. Hep basit 
tarafından alalım’ derken yüzünde yine o tanıdık, sıcak 
gülümseme vardı. Tek kelime söylemeden odadan 
çıktım. Bu onu son görüşüm oldu.

1. MEKTUP, 1966
2. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.214
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Başarı Şarhoşluğu

Temkinli olmayı gerektiren sadece nahoş durumlar veya 
beklenmedik olaylar değildir. Somut başarılarımızda ve 
belli bir önem kazanmaya başladığımızda da aynı ölçüde 
dikkatli olmak zorundayız. Çünkü hiç kimse kişisel 
başarılarımıza kendimizden daha fazla hayran olamazdı; 
başarı ile sarhoştuk, o sanki her zaman başımızı 
döndüren bir şaraptı. Gelip geçici şans eseri başarılar, 
bizi insanlar ve koşullar üzerinde daha da büyük 
başarıların hayallerine sürükledi. Kendimize 
duyduğumuz kibirli güvenle körleşmiş bir halde ‘önemli 
kişi’yi oynamaya hazırdık.

Şimdi A.A.'dayız ve ayığız, dostlarımızın ve eski iş 
arkadaşlarımızın saygısını yeniden kazanırken daha da 
uyanık olmamız gerekiyor. ‘Önemli kişiciliğe’ 
kendimizi kaptırmamak için ayıklığımızın Tanrı’nın bir 
lütfü olduğunu ve başarımızın bizden çok O’na ait 
olduğunu hatırlamalıyız.

ONİKt VE ONİKİ, s.85 (Türkçe)
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Duadan Gelen Işık

“ Tanrım, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul 
edebilmemiz için huzur, değiştirebileceklerimiz için 
cesaret ve aradaki farkı görebilmemiz için de akıl ver.”

« « « » » »

‘Huzur Duamız’ bizim için çok değerli çünkü bizi o eski 
ölümcül, kendimizi kandırma huyumuzdan kurtarıp 
hayatımıza yepyeni bir ışık getiriyor.

Bu duanın ışığında, hakkıyla kabul edildiğinde, 
yenilginin hiç de bir felaket olmadığını anlıyoruz. Artık 
kaçmak ya da sorunlarımızı, karşımıza 
yıkabileceğimizden daha hızla engeller çıkaran, o her 
şeyi yerle bir eden sakat tutkuyla yenmeye çalışmak 
zorunda olmadığımızı biliyoruz.

GRAPEVINE,M ART 1962
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Yeniden Vatandaş Olmak

“ A .A.’ya girdiğimiz ilk yıllarda her birimiz - yani, 
programdan en fazla yarar sağlamış olanlar - tek tek sıra 
ile zamanımızın çoğunu Onikinci Basamak üzerinde 
çalışarak geçiririz. Ben böyle yapmıştım. Diğer 
alkoliklere yardım etmeye çalışmasaydım ayık kalmam 
belki de imkansız olurdu.

Gelgeldim, er ya da geç, ailemize, dostlarımıza ve 
ülkemize olan diğer yükümlülüklerimiz çıkar önümüze. 
Hatırlayacaksınız, Onikinci Basamak ‘ Bu ilkeleri bütün 
işlerimizde uygulamaya çalıştık’ der. Dolayısıyla, 
Onikinci Basamağı yapmak ve acı çekmekte olan bir 
alkoliğe A .A.’nın mesajını taşımayı seçmek tamamen 
sizin vicdanınıza kalmıştır. Size ne zaman ne 
yapacağınızı ancak vicdanınız söyleyebilir.

Bildiğim bir şey var; bir noktada sizden, mesajı diğer 
alkoliklere taşımanızdan daha fazlasını yapmanız 
bekleniyor. A.A.’daki tek amacımız ayık kalmak değil - 
aynı zamanda, bir zamanlar reddettiğimiz Ve bizi 
reddetmiş olan dünyanın yeniden vatandaşı olmaya 
çalışıyoruz. Bu tavır, Onikinci Basamağın son değil ilk 
basamak olduğunun en büyük kanıtıdır.”

MEKTUP, 1959



22

Bir Basamaktaşı Olarak Korku

Kusurlarımızın ana kaynağı kendi içimizden gelen 
korku, yani sahip olduğumuz şeyleri kaybetme veya 
arzuladığımız bir şeye sahip olamama korkusu idi. 
Tatmin edilmemiş arzular üzerine kurulmuş bir yaşantı 
sürdürmekten devamlı bir huzursuzluk ve hayal kırıklığı 
içindeydik. Dolayısıyla bu arzuları frenleyecek bir yol 
bulamadığımız takdirde huzura kavuşamayacaktık. 
Arzular ve masum istekler arasmdaki fark herkes için 
yeterince açıktır.

« « « » » »

Bütün yıkıcılığına karşın korkunun daha iyi şeyler için 
bir başlama noktası olduğunu anladık. Korku, 
başkalarına karşı ihtiyatlı olmanın ve dürüst bir saygı 
göstermenin basamaktaşı olabilir, insanlara doğruluğu 
olduğu kadar nefreti de gösterebilir. Ne kadar saygılı ve 
doğru olursak o kadar ızdıraplı fakat cömertçe 
verebileceğimiz bir sevgi buluruz. Korkunun her zaman 
yıkıcı olması şart değildir, çünkü korku sonucunda 
edinilen dersler bizi olumlu değerlere yöneltebilirler.

1. ONİKÎ VE ONlKl, s.71-72 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, OCAK 1962
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Hepimiz İbadet Ederdik

Ayrıca ibadet de ediyorduk aslında. İnsanlara, 
duygulara, nesnelere, paraya ve kendimize tapmıyor 
muyduk?

Güneşin batışım, denizi, çiçekleri ibadet eder gibi 
seyretmiyor muyduk? Hangimiz bir kimseye veya bir 
nesneye aşkla bağlanmamıştık? Bu hislerden, bu 
aşklardan, bu ibadetlerden hangisi sadece mantığa 
dayanıyordu? Hiç biri veya çok azı... Bu hisler 
hayatımızın içinde oluştuğu bir zar gibiydi. Ve onun 
akışmı tayin etmiyor muydu?

O halde iman, sevgi ve ibadet için hiç kapasitemiz yok 
demek yanlıştı. Bugüne kadar zaten her şeyden çok 
imanla yaşamıştık.

ADSIZ A LKO LİKLER, s.43 (Türkçe)
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Bütün Mazeretleri Tükettiğimizde Hepimiz 
Birbirimize Benzeriz

îlk başlarda, A.A.’da bir kadın alkoliğin kalıcı ayıklığa 
kavuşması tam dört yıl sürdü. Kadınlar kendilerinin 
farklı olduğunu ve A.A.’nın onlara göre bir yer 
olmadığını söylüyorlardı. Fakat mükemmel bir iletişim 
kurulduğunda - ki bunu da kadınlara borçluyuz - işin 
şekli değişti.

Fakat bu arada özdeşleşme ve mesajı iletme süreci de 
sürüp gidiyordu. Berduş dedi ki ‘Ben farklıyım’ . Zengin 
dedi ki, ‘Ben farklıyım’ . Sanatçılar, profesyoneller, 
zenginler, yoksullar, dindar kişiler, şüpheciler, 
Kızılderililer, Eskimolar, eski askerler, mahpuslar, hepsi 
de ‘Biz farklıyız’ dediler.

Oysa şimdi bütün bu insanlar, ve daha binlercesi, ayık 
olarak konuşuyor ve biz alkoliklerin sonunda bütün 
duvarları yıktığımızı itiraf ettiğimizde ne kadar 
birbirimize benzediğimizi söylüyorlar.

GRAPEVINE, EKİM 1959
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Olduğumuz Yerde Kalamayız

A.A.’ya girdiğim ilk günlerde yaşamın ilgilenmediğim 
alanları beni pek rahatsız etmiyordu. Mazeretim hazırdı. 
Kendi kendime ‘Meşgul olmam gereken çok daha 
önemli konular var’ diyordum. Bu benim için huzur ve 
mutluluğun kusursuz reçetesiydi.

« « « » » »

İçimizden pek çok kişi haddini bilmezce ‘Ayığım ve 
mutluyum. Daha ne isteyebilir, daha ne yapabilirim’ 
demiştir. Kendinden böylesine emin olma ve tatmin 
duygusunun bedeli, aklımızı çok sert bir şekilde 
başımıza getirecek kaçınılmaz bir alkole dönüştür. Ya 
büyüyeceğiz ya da kötüye gideceğiz. Bizim için 
‘değişmezlik’ sadece bugünlük olabilir, asla yarın için 
değil. Değişmek zorundayız; olduğumuz yerde 
kalamayız.

t. GRAPEVINE, HAZİRAN 196i 
2. GRAPEVINE, ŞU BA T 1961
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Ruhun Gerçek Bağımsızlığı

Daha üstün bir güce bağımlı olmak için ne kadar istekli 
olursak aslında o denli bağımsız oluruz. Bundan dolayı, 
A .A .’nın önerdiği bağımlılık, ruhun gerçek 
bağımsızlığını elde etme yöntemidir.

Bu alanda gerçekte ne denli bağımlı olduğumuzu ve bu 
bağımlılıktan ne kadar habersiz olduğumuzu keşfetmek 
çok ürkütücüdür. Her çağdaş evde mevcut olan elektriğe 
ne kadar bağımlı olduğumuzu hiç düşündünüz mü? 
Bilimin bu mucizesine olan bağımlılığımızı böylece 
kabul edersek, kişisel olarak daha bağımsız 
olabildiğimizi görürüz. Sadece daha bağımsız olmakla 
kalmayıp aynı zamanda daha rahat ve güvenli oluruz. 
Enerji, gereken her yere ulaşarak en basit günlük 
ihtiyaçlarımızda bize hizmet eder

Günlük dünyevi işlerimizde bu sağlıklı bağımlılık 
ilkesini seve seve kabul ederiz de iş, aynı ilkeleri ruhsal 
büyüme için kullanmaya gelince bütün gücümüzle karşı 
koyarız. Açıktır ki, Tanrı’nın bizim için ne istediğini 
öğrenmeye çalışmadıkça ruhsal bağımsızlığa asla 
kavuşamayacağız. Seçim bize ait.

ONlKl VE ONÎKİ, s.35 (Türkçe)
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Günlük Ertelemeler

Biz alkolizm hastalığından iyileşmedik. Yaptığımız şey 
ruh alemimizi kuvvetli tuttuğumuz sürece kazandığımız 
günlük ertelemelerden ibaret, içkiyi her gün erteliyoruz.

« « « » » »

Biz A.A.’ lar manevi ilkelere kesinlikle uyarız, önce 
uymak zorunda olduğumuz için sonra da böyle bir 
itaatin bize sağlayacağı yaşam türünü sevdiğimiz için. 
Büyük acılar ve büyük sevgiler A.A.’nın temel 
disiplinleridir, başkalarına gerek duymayız.

1. ADSIZ A LKO LİKLER, s.70 (Türkçe)
2. ONİKİ VE ONÎKİ, s. 159 (Türkçe)



28

Sorun Çıkaranlardan da Bir Şeyler 
Öğrenebiliriz

A .A .’ya yeni katılan bir kişinin A.A.’nın adına ve 
itibarına gölge düşürebileceği endişesi taşımıyoruz artık. 
Ayağı kayıp içkiye dönenler, dilenenler, zihinleri 
çarpılmış kişiler, A.A. programına isyan edenler, 
A .A .’nın itibarından yararlanmaya çalışanlar - bu tip 
insanların A.A. grubuna kalıcı bir zarar vermeleri zayıf 
bir olasılık.

Bu kişilerin bazıları daha sonra bizim en saygın ve en 
sevilen üyelerimiz olmuşlardır. Bununla birlikte kimileri 
sabrımızı ve ayıklığımızı zorlamış, kimileri de A.A.’dan 
uzaklaşıp gitmişlerdir. Bizler, sorun çıkaran kişileri birer 
tehlike değil, birer öğretmen olarak görüyoruz. Onlar, 
bizi daha sabırlı, hoşgörülü ve alçakgönüllü olmaya 
zorlarlar. Sonunda onları diğer A.A.Mardan daha hasta 
kişiler olarak kabul ederiz. Bu kişileri kınayıp 
ayıplayanlarımız ise sahte dürüstlükleriyle grubumuza 
daha fazla manevi zarar veren ikiyüzlülerdir.

GRAPEVfNE, AGUSTUS 1946



29

Minnettarlık Artmalı

“ Minnettarlık azalmamak, aksine artmalı.

Diğer bir deyişle, mesajı başkalarına taşıdığınız 
takdirde, size yapılan yardımlara mümkün olan en iyi 
karşılığı vermiş olursunuz.”

« « « » » »

Hiç bir doyum Onikinci Basamağı tam yerine 
getirmekle elde edilecek tatmine erişemez. Kadın ve 
erkeklerin, karanlıktan aydınlığa geçtiklerinde şahit 
oldukları mucize ile açılan gözlerini seyretmek, 
hayatlarının yepyeni gayeler ve manalarla dolduğunu, 
bütün ailenin tekrar bir araya geldiğini, alkolik olduğu 
için toplum tarafından dışlanmış kişinin tekrar topluma 
kabul edildiğini görmek, ve bütün bunların ötesinde, bu 
kimselerin kendi hayatlarında sevgi dolu bir Tanrı’nın 
varlığına uyanışlarını seyretmek - işte bunlar, A .A.’nın 
mesajını diğer alkoliklere ulaştırırken eriştiğimiz 
zevklerdir.

1. MEKTUP, 1959
2. ONİKİ VE ONİKİ, s. 101 -102 (Türkçe)
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Ayıklık Sarhoşluğundan Kurtulmak

“ Bazan derin bir üzüntü hissederiz. Biliyorum, ben 
şampiyon bir ayıklık sarhoşuyum. Yüzeysel nedenler - 
duyduğum sıkıntıyı başlatan olaylar - işin yalnızca bir 
kısmı. Kanımca asıl nedenler çok daha derinlerde 
yatmaktadır.

Aklım, durumumu kabulleniyor. Kalbim, bir türlü 
kabullenemiyor.

Bu sorunlar tabii ki öyle şıp diye çözülebilecek gibi 
değil. Fakat şurası kesin ki yanıtın bir parçası A.A.’nın 
Oniki Basamağını sürekli olarak yapmak çabasında 
yatıyor.”

MEKTUP, 1954



31

Tanrı’ tun Tasarrufu

“Tanrı hiç bir şeyi israf etmez. Başarısızlıklardan - acılı 
da olsa - ihtiyacımız olan alçakgönüllülük dersi alırız.”

« « « » » »

Bizi akıla yaklaştıran nedenler her zaman erdemlerimiz 
olmadı. Gerçeği görmemizin asıl nedeni önceki 
çılgınlıklarımızın acılarında yatmaktadır. Çünkü bu 
acılar bizim bireysel deneyimlerimizin özü olmuştur; 
A.A. olarak edineceğimiz deneyimlerimizin de özü 
olacaktır.

1. MEKTUP, 1942
2. GRAPEVINE, KASIM 1961
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Ahlaki Sorumluluk

“Bazı İnsanlar A.A.’nın, alkolizmin bir hastalık olduğu 
görüşüne şiddetle karşı çıkarlar. Bu görüşün alkolikleri 
bütün ahlaki sorumluluklardan muaf tuttuğunu 
düşünürler. Her A .A.’nın da bildiği gibi böyle bir 
yaklaşım yanlıştır. Biz hastalık kavramını, A.A.’ lan 
herhangi bir sorumluluktan muaf tutmak için 
kullanmıyoruz. Tam tersine, alkolizmin ölümcül bir 
hastalık olduğu gerçeğini, alkol yüzünden ızdırap çeken 
kişiye en ağır bir ahlaki yükümlülük, iyileşmek için 
A .A.’nın Oniki Basamağını yapması yükümlülüğü 
olarak anlatıyoruz.

îçkiye başladığı ilk günlerde alkolik ‘Ben ne kadar 
sorumsuz bir insanım’ diyerek kendini suçlu hisseder. 
Fakat içkisiz yaşayamaz hale geldiğinde bu kişi artık 
davranışlarından tümüyle sorumlu tutulamaz. O andan 
itibaren alkolik, kendisini içmeye mahkum eden bir 
tutkunun esiridir; vücudu alkole karşı öyle duyarlı hale 
gelmiştir ki sonunda delilik ve ölüm kaçınılmazdır.

Ne var ki, durumunun farkına varması sağlandığında 
alkoliğin A.A.’nın ahlaki anlamda yeniden doğuş 
programmı kabul etmekten başka seçeneği yoktur.”

KONUŞMA, 1960
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Yaşamın Temeli

Şunu farkederiz ki Tanrı’nın sipariş usulü ve bizim 
koşullarımızla taleplerde bulunmaktan vazgeçtiğimiz 
takdirde yaşamımız için O ’nun yol göstericiliğine 
mutlaka hak kazanırız.

« « « » » »

Dua ederken, gün boyunca Tanrı’dan, arzularmı en iyi 
şekilde anlayabilmemizi ve bu arzuları gerçekleştirme 
gücünü bize ihsan etmesini dileriz.

« « « » » »

Kendini arama, tefekkür ve dua arasında doğrudan bir 
bağlantı vardır. Ayrı ayn ele alındıklarında bu eylemler 
rahatlama ve daha birçok yararlar sağlayabilirler. Ama 
mantıksal bir örgü içinde, karşılıklı etkileşim halinde 
düşünüldüklerinde yaşamın sarsılmaz temelini 
oluştururlar.

ONÎKİ VE ONİKÎ
1. s.96 (Türkçe)
2. s.94 (Türkçe)
3. s.90 (Türkçe)
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“A.A. Hiç Bir Mezhebeye Bağlı ve 
Bağımlı Değildir...”

“A.A. binlerce Hıristiyanm kiliselerine dönmelerini, 
Tanrı tanımaz ve şüphecilerin inançlı kişiler olmalarını 
sağlamış, bunun yanısıra Budist, İslam ve Musevi 
inancına bağlı olanlar arasından da pek çok iyi A.A. 
ortaya çıkarmıştır. Örneğin, A.A. kendini Hıristiyanlığa 
sıkı sıkıya bağlı bir hareket olarak tanım lasaydı, acaba 
Japonya’daki Budist üyelerimiz bize katılır mıydı?

Bir de, A.A.’nın Budistler tarafından kurulduğunu ve siz 
kendiniz de bir Budist olmadıkça onlara 
katılamayacağınızı düşünün. Hıristiyan olsanız, bu 
koşullarda belki de onlara arkanızı döner ve ölümü 
seçerdiniz.”

MEKTUP, 1954
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Manevi Büyümeye Dönüşen Izdırap

“A.A., bildiğimiz anlamda bir ‘başarı’ hikayesi değildir. 
A.A., Tanrı’nın teveccühü ile manevi büyümeye 
dönüşmüş bir ızdırap hikayesidir.”

« « « » » »

içkiye duyduğu doymak bilmez, kıvrandırıcı istek belli 
ki Dr. Bob’un A .A.’daki ilk yıllarım cehenneme 
çevirmiş fiziksel bir olaydır. Bu yıllarda Dr. Bob’a 
içkiyi unutturan tek şey mesajı gece-gündüz demeden 
diğer alkoliklere taşımış olmasıdır. Bu kıvrandırıcı istek, 
karşı konulması çok zor olmakla birlikte, Akron’da Bir 
Numaralı Grubun kurulmasında son derece önemli bir 
rol oynamıştır.

Bob’un manevi kurtuluşu hiç de kolay olmadı; aksine 
acı verecek kadar yavaştı. Bu kurtuluş hep çok zorlu bir 
çalışma ve müthiş bir dikkat gerektirdi.

1. MEKTUP, 1959
2. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞÎT OLDU), s.69
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Önce Alçakgönüllülük

Pek çok A.A.’nın vaktiyle bizim gibi düşündüğünü 
gördük. Bu bakımdan, onlar bizim aşırı şişirilmiş 
azametimizi hemen farkettiler, ve bizi tabii 
cesametimize indiriverdiler. Kendi tecrübelerinin 
ışığında, bize alçakgönüllülüğe öncelik vermemiz 
şartıyla, akıl ve alçakgönüllülüğün bir arada 
yaşayabileceğini gösterdiler. Bunu uygulamaya 
başlayınca, karşılığında bize bir hediye verildi, bu da 
inançtı, hayata uygulanabilir bir inanç! Bu inanç sizin 
için de geçerlidir, siz de bu inanca sahip olmak 
istediğinizde onu içinizde duyacaksınız.

« « « » » »

Alçakgönüllülük, daha önce bize zorla kabul ettirilmeye 
çalışılan bir özellik iken artık huzur bulmamızı sağlayan 
vazgeçilmez bir erdeme dönüşmüştür.

ONİKÎ VE ONÎKİ
1. s.29 (Türkçe)
2. s.70 (Türkçe)
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Sevgi Dolu ve Minnettar Bir Yürek

Tanrı’nın bana bahşettiği nimetleri tek tek saymaya ve 
sonra da Tanrı vergisi maddi ve manevi yeteneklerimi 
hataya düşmeden, gurura kapılmadan kabullenmeye 
çalışırım. Amacım sevinçli bir minettarlığa ulaşmaktır. 
Böylesi emsalsiz bir minneti sürekli dile getirmek ve 
üzerinde düşünmek, sonunda yaşamın bazı alanlarında 
elde edebildiğim ilerlemelerden dolayı kendimi 
kutlamak gibi bir eğilimin yerini alabiliyor.

Sevgi dolu ve minnettar bir yürekte büyük kibirlerin 
barınamayacağı gerçeğine sıkı sıkıya bağlı kalmaya 
çalışıyorum, tçim şükranla dolup taştığında, yüreğimden 
dünyadaki en güzel duygu olan sevgi akıyor.

GRAPEVINE, MART 1962
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Tann’ya Giden Yol

“Tann’nm yol göstericiliğine ve duaya yürekten inanan 
biriyim. Rehberliğimin ise mükemmel olamayacağını 
görecek kadar aklım başımda, ve, umarım, 
alçakgönüllüyüm.

Tann’ya giden yol üzerinde hiç bir engelle 
karşılaşmayacağımı düşündüğüm anda başımı gerçek bir 
belaya sokacak kadar egoist oldum demektir.”

MEKTUP, 1950
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Kızgınlıklarımızı Ele Almak

Kızgınlık, gördüğümüz kadarıyla, bu nedenle arasında 
ilk sırayı alıyor. Alkolikleri her şeyden daha çok 
mahveden bir duygu. Kızgınlık duygusunun kökünden 
her türlü manevi hastalık fışkırıyor. Biz yanlız aklen ve 
bedenen hasta değildik; ruhumuz da hastaydı. Ruhi 
yönümüz tedavi olduğu takdirde bedenimiz ve aklımız 
da iyileşecekti.

Kızgınlıklarımızı ele aldık ve bir ‘ Kızgınlık Listesi’ 
yaptık. Bu listeye kızdığımız insanları, kuruluşları ve 
hoşlanmadığımız kuralları yazdık. Kendi kendimize 
bunlara ne için kızdığımızı sorduk. Çoğu zaman 
onurumuzun kırıldığı, arzularımızın gerçekleşmediği, 
özel ilişkilerimizin (cinsel hayatımız dahil) tehlikeye 
girdiği ve maddi zarara uğradığımız zaman kızgınlık 
duygusunun bizi etkisi altına aldığını gördük.

« « « » » »

Öfkemizi kağıda döküp mektup yazmak müthiş bir 
emniyet supabı olabilir - elinizin altında bir çöp sepeti 
olması şartıyla tabii.

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.51-52 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1949
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Maddi Başarı

A.A. üyeleri maddi başanyı küçümsemek istemezler. Ya 
da, yaşamın temel amacının doğal güdülerimizin tatmin 
edilmesi olduğu inancına hala ısrarla sarılanlarla 
tartışmaya girmeyiz. Fakat şundan da kesinlikle eminiz 
ki, hiç bir zümre bu kuralla yaşayıp da hayatlarını 
alkolikler kadar ziyan etmemiştir.

Saygınlık, sevgi ve emniyet konularında hakkımızdan 
fazlasını isteyip durmuşuzdur. Başanyı elimizden 
kaçırdığımızda unutabilmek için içtik. Biraz olsun hayal 
kırıklığına uğradığımızda unutmak için içtik.

Çoğu iyi niyetli olan tüm bu çabalarda başansızlığımızın 
ana nedeni alçakgönüllü olmayışımızdı. Kişilik 
oluşturmanın ve tinsel değerlerin öncelik taşıdığı, maddi 
doyumun asıl amaç olmadığı gerçeğini görebilecek bir 
bakış açısından yoksunduk.

ONİKİ VE ONİKİ, s.67 (Türkçe)
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Üyelik Kuralları?

1943 ya da 44 yıllarıydı. A.A. Merkez Bürosu her 
grubun üyelik kurallarının bir listesini yapıp kendilerine 
göndermesini istedi. Listeleri alınca, oturup bir döküm 
yaptık. Ortaya çıkan sonuca şöyle bir göz atınca çok 
şaşırdık.

Bu fermanların tümü her yerde aynı anda geçerli 
olsaydı, hiç bir alkoliğin A .A .’ya katılması hemen 
hemen imkansızdı. En eski ve en iyi A.A. üyelerimizin 
bile on tanesinden dokuzu sınavı geçemezdi!

« « « » » »

Tecrübe bize nihayet şunu göstermişti ki, bir alkoliğin 
tüm şansını elinden almak bazan onun ölüm hükmünü 
ilan etmek ve genellikle de onu sonsuz bir sefalete 
mahkum etmek demekti. Kim hasta kardeşinin hem 
yargıcı, hem jürisi, hem de celladı olmaya cüret 
edebilir?

1. GRAPEV1NE, 1946
2. ONÎKİ VE ONlKl, s. 130 (Türkçe)
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Kendine Güven ve îrade

Yenilgiyi kabul etmemiz istendiğinde çoğumuz isyan 
ettik. Bizler, A .A.’da kendimize güvenmeyi 
öğreneceğimizi sanıyorduk. Şimdi ise bize, alkol 
konusunda kendine güvenmenin hiç bir faydası 
olmadığım, hatta bunun ters sonuçlar doğurabileceğini 
söylüyorlardı. Hiç bir insan iradesinin tek başına onu 
yenemeyeceğini, ancak başka bir iradenin yardımıyla bu 
zaferin kazanılabileceğini bize telkin ettiler.

« « « » » »

Kendi irademizi ancak Tann’nın iradesi yolunda, ve 
onun iradesi ile uyum sağladığımızda gereği gibi 
kullanabiliriz. Bunu anlamak bizler için büyük bir ilham 
kaynağı oldu. Demek ki bütün sorunlar irademizin 
yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktaydı. İrademizi, 
Tanrı’nın bizler için tayin ettiği kaderle uyum içinde 
kullanmaktansa, onunla sorunlarımızı yok etmeye 
çalışmıştık. İşte bu mertebeye erişmek A.A.’nın Oniki 
Basamağının hedefidir.

ONİKİ VE ONİKİ
1. s.21-22 (Türkçe)
2. s.38-39 (Türkçe)



43

Ne Kadar Adsızlık?

Bir kural olarak, genelde bir yeni üye, ne yapmaya 
çalıştığının ailesi tarafından hemen bilinmesini 
istiyordu. Benzer şekilde, ona yardım eden diğerlerine - 
doktoruna ve yakın arkadaşlarına - de anlatmak 
istiyordu olup biteni. Güveni arttıkça patronuna ve iş 
arkadaşlarına da yeni hayat tarzından sözetmenin doğru 
olacağını hissediyordu. Kendisinin de faydalı 
olabileceği fırsatlar doğduğunda da hemen hemen 
herkesle A.A. hakkında kolaylıkla konuşabileceğini 
düşünüyordu.

Bu samimi açılmalar, alkolizm ayıbı ile ilgili 
endişelerini yenmesine yardımcı oluyor ve A .A.’nın 
varlığına ilişkin haberleri kendi çevresinde yaymasını 
sağlıyordu. Birçok yeni kadın ve erkek alkolik A .A.’ya 
bu tür konuşmalar sayesinde katıldı. Kelimenin tam 
anlamıyla adsızlık ilkesine uygun düşmese de bu tür 
davranışlar meselenin ruhuna pek aykırı düşmüyordu.

ONÎKt VE ONİKİ, s. 168-169 (Türkçe)
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Günlük Kabullenme

“ Hayatımızın çok büyük bir bölümünü başkalarının 
kusurları üzerinde kafa patlatarak geçiririz. Böyle 
düşünmek, kurnaz ve çarpık bir kendini beğenmedir ve 
bu kendini beğenmişlik bizim kendi kusurlarımızı 
görmemize engel olur. Hep başkasını kabahatli buluruz: 
‘Onun yüzünden mutsuzum; o olmasaydı ben mutlu 
olurdum.”

« « « » » »
İlk sorunumuz, şu an içinde bulunduğunuz koşulları, 
kendimizi ve çevremizdeki insanlan oldukları gibi kabul 
etmektir. Bunun yolu da gerçekçi bir alçakgönüllülüğü 
benimsemekten geçer. Alçakgönüllü olmazsak gerçek 
bir gelişme başlayamaz bile. Tekrar tekrar bu riyasız 
çıkış noktasına döneceğiz. Bu dönüş, kabullenme 
yolunda, yaşamımızın her günü yapmayı alışkanlık 
haline getirebileceğimiz çok yararlı bir iştir.

Yaşamın gerçeklerine yönelik gerçekçi yaklaşımları, 
lakaydi ve bozgunculuk için gerçekçi olmayan 
mazaretlere dönüştürmekten bütün gücümüzle 
kaçınmalıyız. O zaman, söz konusu realist yaklaşımlar 
duygusal sağlığımız ve dolayısıyla manevi büyümemiz 
için sağlam bir temel olabilir.

1. MEKTUP, 1966
2. GRAPEVİNE, MART 1962
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Dostlarımız

Bugün pek çoğumuz, alkolizm denilen açıklanması zor 
ve şaşırtıcı hastalığı açıklığa kavuşturacak her yeni 
girişime kucak açıyoruz. İster bir laboratuar tüpünden, 
ister bir psikiyatrisen koltuğundan, isterse yararlı 
toplumsal araştırmalardan çıksın, her yeni ve değerli 
bilgiyi sevinçle karşılıyoruz. Toplumu eğitmeye ve 
alkoliğe karşı takınılan o eski tavrı değiştirmeye yönelik 
her tür bilgilendirme bizi sevindiriyor.

Karanlıklardan ışığa doğru yol alırken, alkolizmle ilgili 
her konuda yanımızda olup çaba sarfeden herkesi 
gitgide daha iyi dostlarımız olarak görüyoruz. Tek 
başına ve rekabet içinde asla başaramayacağımız bir işi 
onlarla birlikte başardığımızı görüyoruz.

GRAPEVfNE, MART 1958
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Gerçek Tutku - Ve Sahtesi

Kendimize ve çevremize daha bitaraf bir gözle bakmayı 
öğrendik. O zaman gördük ki, endişe ve korkularımızın 
dürtüsüyle, hayatımızı, para ve ün kazanma, ve de 
önderlik sandığımız şeyler uğruna yolundan 
saptırmıştık. Böylece, ‘sahte gurur’ ve ‘korku’ aynı 
paranın iki yüzü gibi olmuştu. İçimize işlenmiş olan 
zaaflarımızı herkesten saklamak için en üst kademede 
biz olmalıydık.

« « « » » »

Gerçek ihtiras, eskiden bizim düşündüğümüzden 
tamamen farklı olup, Tann’nın lutfu sayesinde faydalı 
bir yaşam sürdürmek ve hayat yolunda mütevazı bir 
şekilde yürümek arzusudur.

ONtKİ VE ONİKİ
1. s. 114 (Türkçe)
2. s.l 15 (Türkçe)
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Görmek İnanmaktır

Wright kardeşlerin başarılarının sırrı uçan bir makina 
yapabileceklerine olan inançlarının kuvvetiydi. O inanç 
olmasaydı hiç bir şeyi başaramazlardı.

Ama biz agnostik ve ateistler kendi kendine yeterliliğin 
bütün problemlerimizi çözeceği inancına körü körüne 
saplanmıştık. Ne zaman ki başkaları bize ‘Tanrı’nın 
Yeterliliği’nin onları kurtardığını ispat ettiler, o zaman 
biz Wright kardeşlerin hiç bir zaman uçamayacağına 
inananlar gibi hissettik kendimizi. Biz başka bir türlü 
uçuş daha gördük. Bu, insanların manevi hürriyetlerine 
doğru uçmaları, sorunlarının üstüne çıkmalarıydı.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.42, s.44 (Türkçe)
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Huzur İçinde Yaşa

Sarhoş bir kimse bir önceki gün aşın derecede içtiği için 
ertesi sabah zaten pek aklı başında değilken o günü iyi 
yaşayamaz. Fakat akşamdan kalmalığın bir başka türü 
vardır ki bu, içsek de içmesek de, hepimizin başına 
gelmiştir. Bu, duygusal sarhoşluktur, dünün ve bazan da 
bugünün olumsuz duygularının - kızgınlık, korku, 
kıskançlık ve benzeri - aşın derecede birikmesinin 
sonucu olan sarhoşluk durumu.

Bugün ve yarın huzur içinde yaşamak istiyorsak bu 
sarhoşlukları yok etmek zorundayız. Bu, geçmişimize 
marazi bir şekilde saplanmamız gerektiği anlamına 
gelmez. Yanlışlarımızın şimdi, şu anda kabulü ve 
düzeltilmesini gerektirir.

ONÎKİ VE ONİKİ, s.82 (Türkçe)
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Yenilgiden Doğan Güç

Eğer içkiyi bırakmayı planlıyorsak, hiç bir şekilde 
günün birinde alkole karşı bağışıklık kazanacağımız 
yanılgısına düşmemeliyiz.

« « « » » »

A .A.’da manevi olarak yeniden doğuşun çelişkili gibi 
görünen tarafı şu: Mutlak bir yenilgi ve zaaftan güç 
doğuyor; kişi yepyeni bir yaşam bulmanın koşulu olarak 
eski yaşamından tümüyle kurtuluyor.

1. ADSIZ A LKO LİKLER, s.26 (Türkçe)
2. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.46
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A.A.: Ilımlı Bir Anarşi ve Demokrasi

A .A .’ya geldiğimizde başka hiç bir yerde 
bulamayacağımız bir kişisel özgürlük buluruz. A .A.’da 
hiç bir şey yapmaya zorlanmayız. Bu anlamda, 
topluluğumuz ılımlı bir anarşidir. ‘ Anarşi’ sözcüğünün 
çoğumuz için kötü bir anlamı var. Fakat bana öyle 
geliyor ki bu kavramı ilk olarak ortaya atan idealist kişi, 
insana mutlak özgürlük verilir ve kimseye itaat etmeme 
fikri aşılanırsa, bu insanın toplum yararına hareket 
edeceğini düşünmüş olmalı. A.A. da işte bu kişinin 
öngördüğü gibi ılımlı bir anarşinin yaşandığı bir 
topluluk.

Fakat harekete geçtiğimiz - gruplar olarak çalışmaya 
başladığımız - zaman, aynı zamanda bir demolo-asiyi 
yaşamak zorunda olduğumuzu da anladık. Eski A.A.’ lar 
kendi köşelerine çekildiklerinde bize hizmet verecek 
güvenilir kişileri çoğunluğun oyuyla seçmeye başladık. 
Bu anlamda her grup kendi içinde bağımsız hale geldi. 
Grubun izleyeceği yolla ilgili tüm planları çoğunluğun 
onaylaması zorunluydu. Bu da şu anlama geliyordu: 
Gruptan hiç kimse, grubu adma ya da bir bütün olarak 
A.A. adına kendi başına davranamazdı. Biz ne 
diktatörlüğü ne de insanları yönetmeyi benimsiyoruz.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.224-225
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îman Etmek

Benim durumumda, korkudan kurtulmanın temel taşı 
iman oldu: bu dünyada var olan her şeyin aksini 
göstermesine karşın, beni, anlamı olan bir dünyada 
yaşadığıma inandıran iman.

Benim için iman, mutlak güç, adalet ve sevgi demek 
olan Yaradan’a, almma bir amaç, bir anlam yazan O’na 
benzeme ve O’nun imgesine ulaşma yolunda ne kadar 
az ve dura-kalka da olsa ilerlememi kaderim kılan 
Tanrı’ya inanç demek. Bu imana ulaşmadan önce 
gözüme hep düşmanca ve zalim görünen bir alemde bir 
yabancı olarak yaşıyordum. Benim için iç huzuru diye 
bir şey yoktu.

« « « » » »

“ Alkol beni dize getirdiğinde, Tann’dan bana iman 
bahşetmesini dilemeye hazırdım. Ve her şey değişiverdi. 
Bütün acı ve sorunlarıma rağmen, bir daha asla önceki 
perişanlığı ve yalnızlığı yaşamayacağımı biliyordum. 
Tanrı’nın sevgisinin tüm alemi aydınlattığını gördüm; 
artık yalnız değildim.”

1. GRAPEVINE, OCAK 1962
2. MEKTUP, 1966
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Tökezleme Olasılığına Karşı Uyanık Olmak

Farzedelim bu konuda seçtiğiniz idealimize ulaşamadık 
ve yan yolda tökezledik. Bunun için yeniden sarhoş mu 
olacağız? Bir takım insanlar öyle yaptıklarını 
söylüyorlar. Fakat bu gerçeğin sadece bir yansıdır.

Bize ve bizim dürtülerimize bağlıdır. Eğer yaptığımız 
şeyden ötürü pişmansak ve gerçekten Tanrı’ya sığınıp 
bizi daha iyiye götürmesini istersek affedileceğimize 
inanır ve dersimizi alırız. Fakat eğer pişman değilsek ve 
davranışlarımız başkalarına zarar vermekte devam 
ediyorsa sonumuz yine içki şişesidir. Bunu söylerken 
yeni bir teori yaratmıyoruz. Bu sözler tecrübelerimizin 
yarattığı gerçeği yansıtıyor.

ADSIZ ALKOLİKLER, s. 57 (Türkçe)
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Tek Başına - Ama Yalnız Değil

Çeşitli nedenlerle bir aile düzeni kuramayan alkolikler 
de vardır. îlk dönemlerde, bunlar, mutlu evlilikleri 
gördüklerinde yalnızlık ve terkedilmişlik duygularına 
kapılabilirler. Eğer bu gibi kimseler bu tür mutluluğu 
tadamayacaklarsa, A.A. onlara aynı değerde, ve aynı 
ölçüde kalıcı mutluluklar sağlayabilir mi?

Evet - yeter ki bu kimseler bunu gönülden istesinler ve 
bu uğurda gayret göstersinler. A .A.’daki dostları 
sayesinde hiç bir A.A. yalnızlık hissetmez. Diğerleriyle 
elele vererek, - kadın veya erkek - kendilerini çeşitli 
dava, fikir veya projeye adayabilirler. Evlilik 
sorumluluktan olmadığından, kendilerine uygun gelen 
her girişime bol bol vakit ayırabilirler. Her gün, bu tür 
üyelerin harika hizmetler verip bundan da eşsiz bir haz 
duyduklarına şahit olmaktayız.

ONİKİ VE ONİKİ, s. 110-111 (Türkçe)
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Anlayışımıza Derinlik Kazandırmak

Kişisel ilişkilerimizi inceleyerek, kendimiz ve temel 
sorunlarımız hakkında mümkün olan her bilgiyi 
edinebilmemiz de gereklidir. Diğer insanlarla 
kurduğumuz kusurlu ilişkiler, alkolizm dahil çektiğimiz 
sıkıntıların çoğunun en belirgin nedeni olduğu için 
başka hiç bir inceleme bize bundan daha doyurucu ve 
değerli sonuçlar getiremez.

Kişisel ilişkilere sakin ve düşünceli bir yaklaşım bu 
konudaki anlayışımıza derinlik kazandırabilir. Yüzeysel 
hatalarımızın çok ötesine geçip, temeldeki
bozukluklarımıza, bazan tüm yaşam tarzımızı etkileyen 
kusurlarımıza bir göz atabiliriz. Deneyimlerimiz, tam ve 
mükemmel bir incelemenin çok hoş meyveler verdiğini 
göstermiştir.

ONİKİ VE ONİKİ, s.75-76 (Türkçe)
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Yol Gösterici İşaretleri Aramak

“ İnsan düşünmeli ve yapmalı. Tanrı bizleri birer robot 
olalım diye yaratmadı.

Benim bu konu ile ilgili düşüncelerim şöyle: önce, 
bencilce nedenlerin beni etkilememesi için dua ederek 
her durumu bütün yönleriyle iyice düşünüyor ve 
‘Tanrı’nın benim için istediklerini yapmak istiyorum’ 
diyorum.

Sorunumu Tann’ya havale ediyorum; kesin ve zorlayıcı 
bir yanıt alamasam bile bana yol gösterecek bir işaret 
bekliyorum. Aradığım yol gösteren işareti doğrudan 
aklımla bulabilirim ya da başka insanlar ve koşullar 
vasıtasıyla ulaşabilirim ona.

Eğer bekleyemeyeceğimi hissedersem ve hala belirli bir 
işaret alamamışsam, başa dönüp durumu yeniden ve 
tekrar tekrar düşünür, en iyi yolu seçmeye çalışır ve 
harekete geçerim. Yanılırsam, dünyanın sonu değil; 
bunu biliyorum. Ne olursa olsun bir şey öğrenmiş 
olurum.”

MEKTUP, 1950
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Eleştirileri Göğüslemek

Bazan, insanlar A .A.’ya kusur bulduklarında çok 
sarsılır, şaşırır ve kızarız. Eleştirilerden rahatsız olmaya 
o kadar hazırızdır ki yapıcı eleştirilerden yararlanmayı 
düşünmeyiz bile.

Böyle kızgınlıklar bize dost kazandırmaz ve bizi yapıcı 
bir amaca ulaştırmaz. Bu da, kendimizi geliştirmemiz 
gereken konulardan biri.

« « « » » »

Açıktır ki A.A.’nın ahengi, teminatı ve gelecekteki 
etkinliliği insanlarla olan tüm ilişkilerimizde büyük 
ölçüde saldırganlıktan uzak ve sakin bir tutum içinde 
olmamıza bağlıdır. Bu zor bir işdir, çünkü içtiğimiz 
günlerde kızmaya, düşmanlığa, isyana ve saldırganlığa 
pek yatkın bir tabiatımız vardı. Ve, şu anda ayık 
olmamıza rağmen, eski davranış biçimlerimizden 
tümüyle kurtulamadık; iyi bir bahane bulduğumuz anda 
patlamaya hazırız.

Fakat şimdi artık bunu biliyoruz. Dolayısıyla da 
insanlarla ilişkilerimizde kendimizi kontrol edebilecek 
gücü bulacağımızdan eminim.

1. GRAPEVINE, TEMM UZ 1965
2. TW ELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM), s.68
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Altından Daha Kıymetli

Kendimizi maneviyatın sarhoşluğuna bıraktık. Bir altın 
madeni bulmuş gibiydik. Yıllar süren mutsuzluktan 
sonra tattığımız bu sevincin bir sınırı yoktu. 
Geçirdiğimiz manevi tecrübe o kadar kuvvetliydi ki 
devamlı bundan bahsetmek istiyorduk.

A.A.’ya yeni katılan biri de kendini altından daha 
kıymetli bir şey bulmuş gibi hissetmektedir. Daha henüz 
bu zengin cevherin en üst tabakasını kazıdığını, ve 
ancak elde edeceği bütün ürünü başkaları ile paylaşırsa 
bu cevherin hayat boyu işleyeceğini birden 
görmeyebilir.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.l 10 (Türkçe)
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Haklı Öfke

“Kendimizi haklı gördüğümüzde öfkelenmek olumlu bir 
değer taşır görüşü varsayımdan ibarettir - özellikle de 
alkolikler için. Haklı olduğumuzu iddia edebildiğimiz 
sürece dilediğimiz gibi kızabilmeyi son derece makul bir 
davranış olarak görmeye iter bizi.”

« « « » » »

Haset ve öç alma duygularının yarattığı kızgınlıkla 
kendi kendimizi tüketiyorduk. Öğrendik ki, eğer bir şey 
bizi hakikaten rahatsız ediyorsa, sebebi ne olursa olsun, 
önce o rahatsızlığı gidermeliydik.

1. MEKTUP, 1954
2. ONÎKt VE ONÎKİ, s.45 (Türkçe)
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tnanç ve Uzlaşma

Anlamlı bir yaşam için gerekli niteliklerden biri de 
kişinin aldığı kadar vermesi, surat asmadan uzlaşmaya 
varabilmesidir. Uzlaşmak, bizim gibi ‘ya hep ya hiç’ 
tavrını benimsemiş alkoliklere çok zor gelir. Bununla 
birlikte, asla gözardı etmememiz gereken bir gerçek var: 
Manevi büyüme hemen her zaman bir dizi yararlı 
uzlaşmadan ibarettir.

Tabii ki her zaman ortak bir nokta bulunamayabilir. 
Öyle durumlar ortaya çıkabilir ki, konu çözüme 
kavuşuncaya kadar inançlarımıza sonuna kadar azimle 
bağlı kalmamız gerekir. Ne zaman uzlaşacağız, ne 
zaman uzlaşmayacağız - buna karar verirken aradaki 
farkı görebilmek için çok ama çok dikkatli olmamız 
gerekiyor.

TW ELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM), s.39-40
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Sadece Beyin Gücü mü?
Birer aydın olarak kendi kendine yetebilen kadın ve 
erkeklere A .A.’ larm pek çoğu şöyle diyecektir: ‘Bir 
zamanlar bizler de sizin gibiydik. Fazla akıllı 
olduğumuzun zararını çektiğimizden haberimiz yoktu, 
tnsanlarm bize ‘ne kadar bilgili’ gözüyle bakmaları 
hoşumuza gidiyordu. Aldığımız eğitimden dolayı 
koltuklarımız kabarıyordu, ama bunu başkalarına 
göstermemeye çalışıyorduk. İçimizden, sadece beyin 
gücümüz sayesinde başkalarma tepeden 
bakabileceğimizi hissediyorduk.

Bilimsel gelişmeler, bize insan gücünün sınır 
tanımadığını ispatlıyordu. Bilgi kuvvet demekti. İnsan 
zekası doğayı fethedebilirdi. Çoğu kimseden daha akıllı 
olduğumuza göre (biz öyle sanıyorduk), zafer 
ganimetleri düşünme yeteneğimize karşılık bizim 
olmalıydı. Böylece, akıl Tanrısı, giderek geleneksel 
Tann’nın yerini aldı.

Ama alkolün bunlara aldırdığı bile yoktu. Her şeyimizi 
kaybettik. Artık ya her şeyi yeniden gözden geçirecek 
ve haddimizi bilecek ya da ölecektik.

ONİKİ VE ONİKİ, s.29 (Türkçe)
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Korkulardan Kurtulma

Korku hayatımızın her yönünü şu veya bu şekilde 
etkiliyordu. Ucuz ve çürük bir iplik gibiydi. 
Varoluşumuz sanki onunla dikilmişti. Korkularımız 
birtakım olaylar zincirini harekete geçirerek, bize 
lıaketmediğimize inandığımız şanssızlıklar getirmişti. 
Fakat bunu başlatan yine biz kendimiz değil miydik?

« « « » » »

Korkularımızdan iki aşamada kurtulabiliriz. Önce 
kurtulabildiğimiz kadar çok korkudan kurtulmaya 
çalışmalıyız. Ondan sonra da, geri kalan korkularımızla 
cesaretle başa çıkmaya çalışacağız.

1. ADSIZ A LKO LİKLER, s.55 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, OCAK 1962
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Başka Bir Kapı

Bazan hala içmekte olan bir alkolik geliyor 
toplantılarımıza ve bize A.A.’daki insanları, hizmet 
örgütlenmesini hiç beğenmediğini, başka bir yere girse 
çok daha iyi olacağım söylüyor - bu bizi hiç 
endişelendirmiyor. Bu kişiye sadece şunu söylüyoruz: 
‘Belki senin durumun farklıdır. Sen başka bir şey 
denesen daha iyi olur.’

Bir A.A. üyesi içinde bulunduğu grubu hiç sevmediğini 
söylüyor; hiç rahatsızlık duymuyoruz bundan. Ona 
sadece şunu söylüyoruz: ‘ Sen istersen gidip başka bir 
gruba katıl, ya da kendi grubunu kur!’

A.A.’dan bütün ayrılmak isteyenlere, yüzümüzden 
tebessümü hiç eksik etmeden ‘tabii, nasıl istersen’ 
diyoruz. Eğer başka yollar onlar için daha yararlıysa, 
seviniyoruz. Ama bir denemeden sonra işler yolunda 
gitmezse, bir seçim yapmak zorunda olduklannı 
biliyoruz: Ya delirecekler, ya ölecekler ya da A.A.’ya 
geri dönecekler. Karar, tümüyle onlara ait. (Aslına 
bakarsanız çoğu da A .A.’ya geri dönüyor zaten.)

TVVELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM), s.72
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Bağımlılıktan Kurtulmak

Kendi kendime sordum: ‘Oniki Basamak beni, içimdeki 
dayanılmaz sıkıntıdan neden kurtaramıyor?’ Sonra 
aklıma bir dua geldi: ‘ Senin başkalarını rahatlatman, 
başkalarının seni rahatlatmasından çok daha iyidir.’

Ve birden yanıtın ne olabileceğini farkettim. Benim her 
zaman en büyük kusurum, kendimi emniyette 
hissetmek, saygınlık kazanmak ve kendime güvenmek 
için insanlara ve koşullara bağımlı olmamdı. Kendi 
beklenti ve mükemmelliyetçi hayallerime ulaşamayınca 
da kavga etmeye başlıyordum. Sonuç yenilgi ile birlikte 
derin bir bunalımdı.

Dualarımın verdiği güçle, kişilere ve koşullara yanlış 
duygusal bağımlılıktan kurtulmak için irademi sonuna 
kadar zorladım, elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak 
böylece sevmek için özgür olabilirdim.

GRAPEVINE, OCAK 1958
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Niyetlerimizin İncelenmesi Hakkında

Bir kısmımız, içerken kendimizden başka kimseye zarar 
vermediğimiz iddiasına sarıldık. Ailelerimiz sıkıntı 
çekmiyordu, çünkü masrafları görüyor ve evde nadiren 
içiyorduk. İş arkadaşlarımıza zarar vermemiştik, çünkü 
genellikle işimizin başındaydık. İtibarımız sarsılmamıştı, 
çünkü içki alışkanlığımızdan çok az kişinin haberi 
olduğundan emindik. Bu durumu bilenler de ‘herkes 
bazan biraz fazla kaçırabilir’ diyerek bizi teselli 
ediyorlardı. Durum böyle iken, kime gerçekten zarar 
vermiş olabilirdik ki? Birkaç kolay özürle 
halledebileceklerimiz dışında kimseye tabii ki.

Bu tavır, bilinçli bir unutma çabasının sonucudur. Bu, 
ancak, niyet ve eylemlerimizin derinlemesine ve 
dürüstçe incelenmesi sonucu değiştirilebilecek bir 
tavırdır.

ONÎKİ VE ONÎKİ, s.75 (Türkçe)
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Onuncu Basamakla Gelen Manevi 
Büyüme

A.A. gelecek yıllar içinde yanlışlar yapacaktır. 
Deneyimlerimiz hatalarımızı kabul edip, hemen 
düzeltmeye istekli olmak şartıyla, bunda korkulacak bir 
şey olmadığını öğretti bize. Bireyler olarak manevi 
büyümemiz böyle sağlıklı bir deneme-yanılma sürecine 
bağlıdır. Bu gerçek, A.A.’nın büyümesi için de 
geçerlidir.

Şunu hiç aklımızdan çıkartmayalım: Kendi hatalarını 
kendi isteğiyle düzeltmeyen bir topluluk - eğer tümden 
çöküp gitmezse - mutlaka çürüyecektir. Büyümeyi 
sürdürememenin evrensel cezası budur işte. Tıpkı tek 
tek her A.A. gibi, bir bütün olarak A.A. kuruluşu da - 
eğer hayatta kalmak, yararlı olmak ve iyi hizmet vermek 
istiyorsa - sürekli vicdan araştırması yapmak zorundadır.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.231
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Sadece Zor Durumda Kaldığımız Zaman mı?

İster inananlardan olalım ister inanmayanlardan, tisttin 
gücün sadece zor durumda kaldığımız zaman yardıma 
çağırabileceğimiz bir hızır aleyhisselam olduğu 
fikrinden kurtulmaya başladık.

Kendi yaşamımızı kendimiz sürdürebileceğimiz ve 
Tann’nın arasıra gerektikçe yardımcı olacağı düşüncesi 
bizi terketmeye başladı. Kendini dindar sananların çoğu 
ne kadar yetersiz olduğunu kavradı. Tanrıya öncelik 
tanımayı reddetmekle kendimizi onun yardım elinden 
uzaklaştırın iştik.

Fakat bundan böyle ‘Ben kendi başıma bir hiçim, her 
şeye gücü yeten Tanrı’dır’ sözü bizim için parlak bir 
vaad olup anlam kazanmaya başlamıştı.

ONİKÎ VE ONİKİ, s.70-71 (Türkçe)
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Binlerce ‘Kurucu’

“ Bir taraftan A .A .’mn ilk üyelerinden olduğum için 
Tann’ya şükrederken, bir taraftan da keşke ‘kurucu’ 
sözcüğünü kelime haznemizden tümden çıkartabilsek 
diyorum.

İşin özünün özüne bakarsak, Onikinci Basamağı az- 
buçuk yapmış bir insan diğer alkoliklerin yeni 
yaşamlarının kurucusudur.”

« « « » » »

“A.A. icat edilmedi! A.A.’nın temel ilkeleri pek çok 
büyük dostun deneyim ve akıllarından süzülüp bize 
ulaştı. Bizler yalnızca büyük insanların fikirlerini ödünç 
alıp uyarladık.”

« « « » » »

“Alkolik olmayan çok sayıda insanın samimi 
hizmetlerini minnet ve şükranla kabul ettik. Şu anda 
hayatta oluşumuzu kadın-erkek birçok doktor ve inançlı 
kişiye borçluyuz. Dr. Bob’ la bana gelince, şükrederek 
söylüyorum ki eşlerimiz Anne ve Lois olmasaydı, her 
ikimiz de A .A.’nın kurulduğunu görecek kadar 
yaşayamayacaktık.”

1. MEKTUP, 1945
2. MEKTUP, 1966
3. MEKTUP, 1966
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Yeniden Başlayın

“ Ayağınız kayıp tekrar içtiğiniz için ne kadar yaralı ve 
üzgün olduğunuzu biliyorum, fakat iç huzurunuzu geçici 
bir süre için kaybettiniz diye lütfen endişelenmeyin. 
Olabildiğince sakin olun. A.A. programını yeniden 
yapmaya başlayın, özellikle de meditasyon ve kendini 
analiz etme ile ilgili bölümlerini.

Lütfen duyduğunuz aşırı suçluluk duygusunun aslında 
ne olduğunu bir düşünün. Bu duygunun, tersine dönmüş 
bir gururdan başka bir şey olmadığını göreceksiniz. 
Olup bitenle ilgili dürüst bir pişmanlığa söylenecek bir 
şey yok. Fakat suçluluk duygusu - hayır.

Gerçekte, ayağınızın kaymasının sebebi, başka sözde 
manevi yetersizliklerin neden olduğu mantıksız suçluluk 
duyguları olabilir. Lütfen bu olasılığı da dikkate alın. 
Böyle bir ihtimal doğru olsa bile ayıklığınızı sürdürmeyi 
başaramadığınız için kendinizi suçlamamalısınız; siz 
yalnızca daha iyi şeyler yapmaya gayret göstermediğiniz 
takdirde cezaya müstahak olursunuz.”

MEKTUP, 1958
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Karşılık Beklemeden Vermek

Onikinci Basamağı uygulamaya çalışan bir kişiyle 
çalışan herhangi bir A.A.’yı seyredin. Bu kişinin yardım 
etmeye çalıştığı insan, dönüp de ‘Canın cehenneme’ 
derse, adsız alkoliğimiz sadece gülümser ve yardım 
edecek başka bir alkolik bulur. Hayal kırıklığına 
uğramaz, kendini reddedilmiş gibi hissetmez. Eğer 
yardıma çalıştığı ikinci alkolik iyileşme yoluna girer ve 
karşılığında bütün sevgi ve dikkatini ızdırap çeken diğer 
alkoliklere yöneltirse, rehberi yine de mutludur. Hiç 
alınganlık göstermez; aksine, elini uzattığı bir alkolik 
artık ayık ve mutlu olduğu için memnun olur.

Ve bilir ki yaşamı daha da zenginleşmiştir. Karşılık 
beklemeden vermenin fazladan bir ödülüdür bu.

GRAPEV1NE, OCAK 1958
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Gerçek Bizi Azad Eder

A.A.’iar, gerçeğin bizi nasıl özgürlüğe kavuşturduğunu çok 
iyi bilir. Gerçek, bizi alkole bağlayan prangaları söker atar; 
sayılamayacak kadar çok ızdırap ve çelişkiden kurtarır; 
yalnızlık ve korkuyu kafamızdan atmamızı sağlar. A.A.’nın 
birliği, birbirimize duyduğumuz sevgi, diğer insanların 
gözündeki itibarımız - tüm bunların hepsi, yüce Tann’nın 
yardımıyla görmek ayrıcalığına eriştiğimiz gerçeğin 
ürünleridir.

« « « » » »

Gerçeği nasıl ve ne zaman söyleyeceğimiz - ya da 
susacağımız - sahici bir dürüstlükle bunun tam tersi 
arasındaki farkı ortaya çıkarır.

Dokuzuncu Basamak bizi Gerçeğin yanlış kullanmaya 
karşı altını çizerek uyarır: ‘Kendilerinin ve başkalarının 
zarar görebileceği durumlar hariç, kırdığımız ve 
gücendirdiğimiz insanlardan özür diledik.’ Dokuzuncu 
Basamak gerçeğin merhem olabileceği gibi yaralar 
açabileceğine de işaret ediyor. Bundan dolayı da 
dürüstlüğümüzü geliştirmek için geniş bir uygulama 
alanı sunuyor bize.

GRAPEVINE, AĞUSTOS 1961
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“Böyle Bir Darbeye Rağmen 
Hala Nasıl Ayaktasın?”

Pearl Harbor felaketinin ülkenin üzerine çöktüğü gün, 
büyük bir A.A. dostu St.Louis’de bir caddede 
yürüyordu. Peder Edward Dowling alkolik değildi; yine 
de bu kentte bir A.A. grubu kurma mücadelesi veren 
insanlardan biri olmuştu. Genellikle ayık olan pek çok 
arkadaşı Pearl Harbor felaketini unutabilmek için 
içbileceklerinden endişe duyuyordu.

O sırada, bir yıldan daha az bir süredir ayık olan bir 
A.A. yanma gelip yürümeye ve Peder’ le heyecanlı 
heyecanlı konuşmaya başladı - söylediklerinin çoğu 
A.A. ile ilgiliydi. Arkadaşının tamamen ayık olduğunu 
görmek Peder’ i rahatlatmıştı.

‘Nasıl oluyor da Pearl Harbor’dan hiç bahsetmiyorsun? 
Böyle bir darbeye rağmen nasıl oluyor da hala 
ayaktasın?’ diye sordu.

‘ Biz A .A.’ lar, her birimiz tek tek kendi Pearl 
Harbor’umuzu yaşadık’ diye yanıtladı dostu. 
‘Dolayısıyla bu darbe bizi nasıl yıkabilir?’

GRAPEVINE, OCAK 1962
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Bağımlılık - Sağlıklı mı Sağlıksız mı?

“ Bir başka insana yapışkan ve sefil bir bağımlılıktan 
daha moral bozucu hiç bir şey olamaz. Bu bağımlılık 
çoğunlukla öyle bir noktaya gelir ki karşımızdaki 
kişiden talep ettiğimiz sevgi ve korumayı artık kimse 
veremeyecektir bize. Sonunda koruyucumuz olmasını 
umut ettiğimiz insan kaçıp gider ve biz bir kez daha 
yalnız kalırız. Artık önümüzde iki seçenek vardır: 
Büyümek ya da dağılıp gitmek.”

« « « » » »

Onun ilahi adaletine boyun eğmenin, affına sığınmanın 
ve sevgisine layık olmanın sağlıklı olduğunu, ve başka 
hiç bir gücün yapamayacağı şeyleri bunların 
gerçekleştirebileceklerine iman ettik.

A .A .’yı tanımadan önceki günlerimizde eğer sahiden 
Tanrı’ya gönülden bağlı olsaydık çevremizdekilere 
Tann rolü oynamazdık, ve de başka bir kimsenin ilgi ve 
korumasına o kadar gerek duymazdık.

1. MEKTUP, 1966
2. ONİKİ VE ONİKİ, s. 107-108 (Türkçe)
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İki Yönlü Hoşgörü

“ Bir zamanlar sizin görüşünüz benim görüşümdü. Neyse 
ki Tanrı var mı yok mu tartışmasını yapmak A .A.’nın 
yapısında yok. Ne var ki en iyi sonuca ulaşmak için, 
çoğumuzun Yüksek bir Güç’e inanmamız gerekiyor. 
Sizin Yüksek Gücünüz’ün A.A. grubu olduğunu 
söylüyorsunuz, ve aklı selim sahibi hiç bir A.A. sizin bu 
inancınızı sorgulamayacaktır. Böylesine kısıtlı bir temel 
üzerinde bile bir alkoliğin iyileşmesi bizi memnun 
etmeli.

Fakat birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Siz kendi 
görüşünüze hoşgörü ile yaklaşılmasını istiyorsanız, 
eminim aynı şekilde de karşılık vereceksiniz. Benden 
çok daha zeki kişilerin yüzyıllardır Tanrı vardır-yoktur 
tartışmasını yaptığını unutmamaya çalışıyorum. Benim 
için ise, son yıllarda, Tanrı’nm insanı yarattığına 
inanmak, insanın Tann’yı yarattığına inanmaktan çok 
daha kolay.”

MEKTUP, 1950
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Bencillik Duvarlarının Yıkılması

Kibire kapılmış olanlar, kendi zayıflıklarına karşı 
körleştiklerinin bilincine varamazlar. Bu kimseler bu 
gibi yardıma hor bakarlar. Burada sorun, onlara, bencil 
kişiliklerinin ördüğü duvarda bir çatlak bularak akıl 
ışığının içeri sızmasına yardımcı olmaktır.

« « « » » »

Daha fazla alçakgönüllülüğe ulaşılması, A.A.’nın Oniki 
Basamağının her birinin ilkesidir. Çünkü belirli bir 
alçakgönüllülük seviyesine ulaşmadan, hiç bir alkoliğin 
ayık kalma şansı yoktur.

A.A.’ lann hemen hepsinin de farkında oldukları gibi, bu 
değerli niteliği sadece ayıklık için gerekenin ötesine 
götürmedikçe gerçekten mutlu olma şansları pek fazla 
değildir. Bu olmadan yararlı bir amaç için yaşayamazlar, 
ve güçlükler karşısında da desteğine sığınacak bir 
inançtan yoksun kalırlar.

ONlKl VE ONÎKİ
1. s.44 (Türkçe)
2. s.66 (Türkçe)
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Parasal Korkulardan Kurtulmak

Ne zaman ki bir iş hizmet yolu olmaktan çıktp sırf para 
kazanmak yoluna dökülürse, ve mali güvence elde 
etmek için para kazanmak, Tanrı’ya bağımlı olmaktan 
daha önemli görünüyorsa, o zaman hala yersiz 
korkuların kurbanı olmaktan kurtulmuş sayılmayız. 
Aslında, zaten bu tür korkular bizi sükun içinde, faydalı 
bir yaşamdan mahrum etmişlerdi.

Zaman geçtikçe anladık ki, A.A.’nın Oniki Basamağının 
yardımıyla bu korkulan silkip atabilirdik. Yarınımızdan 
endişe etmeden mütevazı işler görebilirdik. İşimiz 
yolunda gidiyorsa, bozulacağından boşu boşuna endişe 
etmemize gerek yoktu, çünkü, dertlerimizden de olumlu 
neticeler elde edebileceğimiz bize telkin edilmişti, ve biz 
de buna gönülden inanmıştık.

ONİKİ VE ONİKİ, s. 112 (Türkçe)



76

Değişmeyen Yalnızca Tanrı’dır

“ Değişim, her türlü gelişmenin özelliğidir. Sarhoşluktan 
ayıklığa, aldatıcılıktan dürüstlüğe, çelişkilerden huzura, 
nefretten sevgiye, çocukça bir bağımlılıktan yetişkinlere 
özgü sorumluluğu - tüm bunlar ve daha niceleri iyiye 
doğru bir değişimi ifade eder.

Böyle değişimlere, sağlam ilkelere inanarak ve bu 
ilkeleri uygulayarak ulaşılır. Yararlı ve iyi prensipler 
uğruna, kötü ve yararsız ilkelerden tümüyle vazgeçmek 
gerekir. Hatta bazan çok daha iyileri bulunduğunda iyi 
ilkelerden bile vazgeçilebilir.

Değişmeyen tek şey Tann’dır. Varolan bütün gerçeklere 
yalnızca Tanrı sahiptir.”

MEKTUP, 1966
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Lütfen Cevap Verin: Evet mi Hayır mı?

Eğer haklı bir nedenimiz varsa içki içilen yere 
gidebiliriz. Bu yerler arasında barlar, gece klüpleri, 
diskotekler, resepsiyonlar, düğünler hatta içki alemleri 
olabilir.

Haklı bir nedenimiz varsa dedik yukarıda. Kendinize 
sorun: ‘Bu partiye gitmek için sosyal, profesyonel veya 
kişisel bir nedenim var mı? Yoksa sırf o havadan bir 
şeyler çalıp eski günleri yadetmeyi mi planlıyorum? 
Gidin veya gitmeyin, hangisi size daha uygun geliyorsa, 
onu yapın. Eğer gitmeye karar verirseniz, iyi dürtülere 
dayandığından emin olun. Gideceğiniz partiden ne elde 
edebileceğinizi düşünmeyin, bu partiye siz nasıl bir 
katkıda bulunabilirsiniz, onu düşünün.

Eğer kendinizden pek emin değilseniz ve eski günleri 
yadetme arzusunun ağır bastığını hissediyorsanız partiye 
gideceğinize bir alkoliğe yardıma gidin.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.85 (Türkçe)
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Tıkanmış Bir Kanalı Temizlemek

Gün ilerledikçe gerektiğinde durarak kararlar alabilir ve 
dileğimizi yineleyebiliriz. ‘Benim değil, senin arzuların 
gerçekleşsin.’

Bu anlarda eğer ciddi duygusal çalkantılarımız olursa, 
tefekkür veya okuma sırasında bize çekici gelen özel bir 
dua veya cümleciği kendi kendimize tekrarladığımız 
takdirde duygusal dengemizi koruyabiliriz. Onu 
defalarca yineleyerek kızgınlık, endişe, huzursuzluk 
veya yanlış anlama ile tıkanmış bir kanalı temizleyebilir, 
ve gerginlik anlarımızda kendimizin değil Tanrı’nın 
arzusunun ne olduğunu araştırmak yoluyla en güvenilir 
yardıma başvururuz.

ONİKİ VE ONİKİ, s.94-95 (Türkçe)
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Kimin Sorumluluğu?

“ Bir A.A. grubu, taşıdığı sıfatla, tüm üyelerinin kişisel 
sorunlarını üstlenemez; nerede kaldı ki çevremizdeki 
alkolik olmayan kişilerin sorunlarını üstlensin. Örneğin, 
A.A. ne kişisel ilişkilerde bir arabulucudur ne de 
herhangi birine para yardımı yapar.

Bazan bir üyeye bu konularda dostlan tarafından yardım 
edilse de, yaşamıyla ve büyümesiyle ilgili sorunların 
çözümlenmesinde asıl sorumluluk doğrudan kişinin 
kendisine aittir. Eğer A.A. bu tür yardımları yapmaya 
kalksa, hem etkisini hem de enerjisini kaybeder.

Bu nedenle de, A.A.’nın Oniki Basamağının öğretilmesi 
ve uygulanması ile ayıklığa - alkolden kurtuluşa - 
ulaşmak, grubun tek ve biricik amacıdır. Bu ana ilkeye 
bağlı kalmazsak yıkılmamız hemen hemen 
kaçınılmazdır. Ve eğer biz yıkılırsak, kimseye yardım 
edemeyiz.”

MEKTUP, 1966
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Borçlar ve Alacaklar

Bir ‘dedikodu şöleni’nden sonra şu soruları sorabiliriz 
kendimize: ‘Bütün bu laflan neden söyledik? Yalnızca 
yardımcı olmak ve bilgi vermek için mi konuştuk? 
Yoksa aslında bir başkasının günahlarından söz etmek 
kendimizi üstün hissetmemizi mi sağlıyor? Yoksa, 
korku ve nefret yüzünden dedikodusunu yaptığımız 
kişiye zarar vermeyi mi amaçlıyorduk?’

Bu soruları sormak, dedikodusunu yaptığımız kişiden 
ziyade kendimizi incelemek için dürüst bir çaba 
olacaktır.

« « « » » »

Vicdan araştırmamızı ille de kırmızı mürekkeple yapmak 
gerekmez. Doğru hiç bir şey yapmamışsak o gün yoksul bu
gün sayılır. Şurası bir gerçektir ki, uyanık geçirilen saatler 
genellikle yapıcı şeylerle doludur, tyi düşünce ve niyetler, 
olumlu eylemler, görmemiz için önümüzdedir.

Deneyip başarısız olmuşsak bile, bunu kredilerin en 
yükseği olarak kayda geçirebiliriz.

1. GRAPEVINE, AĞUSTOS 1961
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.87 (Türkçe)
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‘Bencil’ mi?
“Bir A.A. ‘A.A. bencil bir programdır’ dediğinden neden 
rahatsız olduğunuzu anlayabiliyorum. ‘Bencil’ sözcüğü 
genellikle açgözlü, sürekli talepleri olan, başkalarının 
iyiliğini düşünmeyen anlamına gelir. Fakat, A.A. yaşam 
biçimi, böylesi olumsuz özellikler anlamına gelmiyor.

Peki, ‘A.A. bencil bir programdır’ diyenler, ne demek 
istiyor? Herhangi bir Tanrıbilimci size, kişinin kendi 
kendinden kurtulmasının Tanrı’nın en yüce iradesi 
olduğunu söyleyecektir. Kurtuluş olmaksızın - bunu 
nasıl tanımlayabilirseniz öyle tanımlayın - kişi aşağı 
yukarı hiç bir şeye sahip değildir. Biz A.A.’ lar için çok 
daha önemli bir kurtuluş mecburiyeti söz konusudur.

Eğer ayıklığa ulaşmaz ya da ulaşamazsak kelimenin tam 
anlamıyla hemen şimdi yok oluruz. Alkolden kurtuluşa 
kadar, kendimiz de dahil hiç kimseye faydamız olamaz. 
Bundan dolayı, kendi iyileşmemiz ve manevi 
büyümemiz önde gelmelidir, bu da doğru ve gerekli bir 
bencilliktir.”

MEKTUP, 1966
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Çekişme Olumluluğa Dönüşür

“ Bence bu A.A. Genel Hizmet Toplantısı gelecek vaat 
ediyor ve burada büyük bir gelişme sağlandı - çünkü bu 
toplantıda çekişme vardı. Ve bu toplantı çekişmeleri 
olumluluğa, büyümeye ve büyük bir umuda dönüştürdü.

A.A., bir insanın yaşayabileceği en büyük ızdıraptan, 
kapkara ve ölümcül alkolizm hastalığının sonucu ortaya 
çıkan ızdıraptan doğmuştur. Her birimiz A .A.’ya, 
kelimelerle anlatılamayacak umutsuz bir ızdırap içinde 
geldik. A .A.’ya katılma nedenimiz buydu.

Eğer bu toplantıda çekişmeler olduysa, eğer katılanlar 
bir kargaşa yaşadılarsa - bence bu iyi oldu. Hangi 
parlamentoda, hangi cumhuriyette, hangi demokraside 
çekişme yaşanmamıştır? Karşıt görüşlerin sürtüşmesi 
kaçınılmazdır. O halde bizi korkutan ne?”

KONUŞMA, 1958
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Yalnız Yaşayamayız
A A .’nın Oniki Basamağının hepsi bizden doğal güdülerimizin 
tersine hareket etmemizi ister. Bunların hepsi şişkin 
bencilliğimizi söndürmeye yöneliktir. Öz benliğimize aykırılık 
söz konusu olduğunda çok az basamak Beşinci Basamak kadar 
zordur. Fakat devamlı bir ayıklık ve iç huzuru için çok az 
Basamak bunun kadar gereklidir.

A.A. deneyimi, bunaltıcı sorunlarımız ile onlara neden olan 
veya besleyen karakter bozukluklarımızla yaşayamayacağımızı 
bize öğretmiştir. Dördüncü Basamağın projektörünü 
geçmişimiz üzerinde yeterince tuttuğumuzda hatırlamak 
istemediğimiz olaylar ortaya çıktı. Eğer hatalı düşünme ve 
davranış şeklimizin bize ve başkalarına nasıl zarar vermiş 
olduğunu anladıysak, geçmişin o acı veren anılarıyla yaşamayı 
terketmeye olan ihtiyacımı her zamankinden daha acil bir hale 
gelmiş demektir. Bu konuda bir başkasıyla konuşmamız 
gerekir.

« « « » » »

Sorunlarımızın çözümü için bütünüyle dostlarımıza 
güvenemeyiz. İyi bir rehber, bizim yerimize düşünmez Her 
nihai seçimin bize ait olması gerektiğini bilir. Bundan dolayı da 
rehberlerimiz korkulardan, kişisel çıkar düşüncelerinden ve 
kendi kendimizi kandırma huyumuzdan kurtulmamıza ve sevgi 
dolu, akıllı ve dürüst seçimler yapmamıza yardım ederler.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s.52 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, AĞUSTOS 1961
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Sorumluluk Duygusunun Yararlan

“Ne mutlu ki, A.A.’nın kişi başına gideri azdır. Bu giderleri 
karşılayamamak, bizim için çok yararlı bir sorumluluktan 
kaçınmak olacaktır.

Çoğu alkolik paranın çözemeyeceği sorun olmadığım 
söyler. Biz öyle bir grubuz ki içerken ondan bundan hep 
para isterdik. Sonunda, kendi hizmet faturalarımızı 
kendimiz ödemeye başlamamız sağlıklı bir değişimdir.”

« « « » » »

“İçki yüzünden arkadaşım Henry maaşı çok yüksek işini 
kaybetmişti. Elinde bir tek güzel bir ev kaldı, bir de iyice 
azalmış olan kazancının üç katı bir bütçe.

Henry masraflarını karşılayabilmek için evini kiraya 
verebilirdi. Ama hayır! Tann’nın orada yaşamasını 
istediğini ve masraflarım karşılamak için mutlaka bir çıkar 
yol göstereceğini söyledi, ve borca girmeye ve borçlarının 
Tanrı tarafından ödeneceği inancıyla etrafına ışıklar 
saçmaya devam etti. Sonunda, alacaklıların evi Henry’nin 
elinden aldığım söylesem şaşırmazsınız herhalde.

Henry şimdi bunlara gülebiliyor, çünkü kendine yardım 
etmeyenlere Tann’nm yardım etmeyeceğini öğrendi.”

1. MEKTUP, 1960
2. MEKTUP, 1966
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Yaşam Bir Çıkmaz Sokak Değildir

Bir kadın veya erkek manevi uyanışa ulaştığında bunun 
en önemli anlamı bu kadın veya erkeğin daha önce de 
sahip oldukları güç ve kaynakları seferber ederek 
eskiden başaramadıklarını şimdi artık yapmaya, 
hissetmeye ve inanmaya muktedir hale gelmeleridir. Bu 
insana şimdi yeni bir bilinç düzeyi ve yeni bir varoluş 
biçimi hediye edilmiştir.

Kendisini gerçekten belli bir yere ulaştıracağı söylenen 
bir yola koyulmuştur. Bu yeni yol, artık yaşamın bir 
çıkmaz yol, veya zorla katlanılması gereken bir şey 
olmadığım söylemektedir ona. Erkek gerçek anlamıyla 
bir dönüşüme uğramıştır, çünkü şimdiye kadar şu veya 
bu şekilde reddettiği bir güç kaynağına sahip olmuştur.

ON İKİ VE ONİKİ, s.98-99 (Türkçe)
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Gelişme Hakkında

A.A.’nın alkolden kurtulmamıza yardım eden Basamak 
ve Geleneklerinin, kendi özel amacımız için ihtiyacımız 
olan yaklaşık doğrulan temsil ettiğine inanıyoruz. Bu 
Basamak ve Gelenekleri yaşamımızda ne kadar çok 
uygularsak o kadar çok seviyoruz. Dolayısıyla, A.A. 
ilkelerinin şu anki biçimleriyle desteklenmeye devam 
edileceğine hiç kuşku yoktur.

Eğer temel ilkelerimiz böylesine sağlam pekiştirilirse, 
geriye değiştirecek ya da geliştirecek ne kalıyor?

Yanıt hemen gelecektir. Doğrularımızı değiştirmeye 
gerek yok ama aynı zamanda bu doğruların kendimize, 
bir bütün olarak A .A.’ya ve etrafımızdaki dünyayla 
ilişkilerimize uygulanmasını geliştirebiliriz. ‘ Bu ilkeleri 
her işimizde uygulayarak’ sürekli ilerleyebiliriz.

GRAPEVFNE, ŞUBAT 1961
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Zafer Anıtının Temel Taşı

Bir alkolik olarak mahvolmaktansa manevi konularda da 
öbür konularda olduğumuz gibi açık fikirli olmayı tercih 
ettik. Bu hususta alkolün kuvvetli bir ikna gücü var. 
Sonunda bizi daha makul olmaya zorladı.

« « « » » »

Allah rolü oynamaktan vazgeçmeliydik. Çünkü bu hiç 
bir işe yaramadı. Sonra bu hayat dramının sonunda bizi 
idare edecek olanın Allah olduğuna karar verdik. O her 
şeyin başı idi; biz de onun mümessilleri. O bizim 
Babamızdı, biz ise O’nun çocukları.

Çoğu iyi fikirler basittir, ve bu kavram hürriyete 
kavuşmak üzere altından geçtiğimiz yeni zafer anıtının 
temel taşıydı.

ADSIZ A LKO LİKLER 
I . s.38 (Türkçe)
2. s.50 (Türkçe)
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İrade ve Tercih

“Biz A.A.’ lar içki tutkusundan yalnızca irade gücü ile 
kurtulmaya çalışmanın hiç bir yararı olmadığını iyi 
biliriz. Ama şunu da biliyoruz ki bizi ayıklığa 
kavuşturacak, aklımızı iyice başımıza getirecek Oniki 
Basamağı bir yaşam biçimi olarak benimsemek güçlü 
bir istek gerektirir.

Alkol tutkusu ne kadar büyük olursa olsun, yine de çok 
önemli tercihler yapabiliriz. Örneğin, alkole karşı 
güçsüz olduğumuzu kabul etmeyi, ‘Yüksek Güç’ümüze 
teslim olmayı, hatta bir A.A. grubuna teslim olmayı 
seçebiliriz. Dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü, hiç karşılık 
beklemeden dostlarımıza ve bizim anladığımız 
manadaki Tanrı’ya hizmet etmeyi seçebiliriz.

Böyle tercihler yapmayı sürdürdükçe ve böyle yüksek 
emellere yöneldikçe akli dengemizi buluruz ve içki içme 
isteği yok olur.”

MEKTUP, 1966
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Günün Değerlendirmesi

Gece yattığımızda yapıcı olarak günümüzü 
değerlendiririz. Gün boyunca kızgın, bencil, hilekar ve 
korkak olduk mu? Özür dilememiz gereken kimse var 
mı? Herkese karşı düşünceli ve sevecen miydik? Neyi 
daha iyi yapabilirdik ama yapamadık? Çoğu zaman 
kendimizi ön plana aldık mı? Yoksa başkaları için ne 
yapabileceğimizi, onların hayatına nasıl katkıda 
bulunabileceğimizi hiç düşündük mü?

Bu sorulara ne cevap verirsek verelim, değerlendirmenin 
sonunda vicdan azabına kapılmamamız gerekiyor. 
Çünkü bu tür duygular başkalarına olabilecek 
yararlılığımızı azaltabilir. Bu değerlendirmeden sonra 
Tanrı’dan bizi bağışlamasını diler ve doğru yolu 
göstermesi için yalvarırız O ’na.

ADSIZ A LKOLİKLER, s.71 (Türkçe)
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Yalnızlığın Yok Olduğunu Hissetmek

Genellikle bütün alkolikler korkunç bir yalnızlık 
içindedirler. Daha içki alışkanlığımız kötüleşmeden ve 
insanlar bizden kopmaya başlamadan, hemen hepimiz 
bir çevreye ait olamama duygusunun acısmı çektik. Ya 
çekingen, diğerlerine yaklaşmaya cesaret edemeyen 
kişilerdik, ya da, ilgiye ve arkadaşlığa muhtaç, fakat hiç 
bir zaman bunları bulamayan gürültücü, farfara 
kimselerdik. Önümüze daima ne aşabildiğimiz, ne de 
anlayabildiğimiz bu esrarengiz engel çıkıyordu.

Alkolü bu denli sevmemizin bir nedeni budur. Alkol, 
rahat ve cesur davranmamızı sağlıyordu. Fakat Şarap 
Tanrıçası bile bize ihanet etti: sonunda terkedilmiş ve 
korkunç bir yalnızlığa gömülmüştük.

« « « » » »

Hayat sizin için bambaşka bir anlam kazanacak. Bu 
insanların iyileşmesini ve başka insanlara yardım 
etmesini görmek, yalnızlığın yok olmasını hissetmek, 
yepyeni arkadaşlar edinmek; bunlar kaçırmak 
istemediğimiz tecrübeler.

1. ONÎKİ VE ONİKİ, s. 54 (Türkçe)
2. ADSIZ A LKO LİKLER, s.74 (Türkçe)
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Cesaret ve İhtiyat

İçimizdeki korku sürdükçe biz bu duyguyu tanıdık, 
olduğu gibi kabul ettik ve onunla başa çıkabildik. Her 
musibeti, kabadayılıktan ziyade alçakgönüllülükten 
doğan bir cesaretle geliştirmek için Tanrı’nın bize 
verdiği bir fırsat olarak görmeye başladık.

« « « » » »

İhtiyat, yaşama geçirilebilen bir orta yol; korkuların 
önümüze yığdığı engellerle pervasızlığın arasından 
kazasız-belasız geçebileceğimiz bir kanaldır.

İhtiyatlı olmak öyle bir ortam yaratır ki bu ortamda 
ahenk, itibar ve sürekli bir manevi büyümeye erişebilir 
insan.

« « « » » »

“ İhtiyat, içinde endişe olmayan makul bir 
kaygılanmadır.”

1. GRAPEVINE, OCAK 1962
2. TW ELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM ), s.62
3. KONUŞMA, 1966
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Huzura Doğru Yürümek

“ (İçkiyi bıraktığım ilk günlerde) kendimi yorgun 
hissettiğim ve dikkatimi toplayamadığım zamanlarda, 
yürüyüşe çıkar ve derin derin nefes alırdım; bu benim 
yaşama olumlu bir yaklaşımımdı. Kimi zaman bunu bile 
yapamayacağımı düşünürdüm - çok ama çok 
güçsüzdüm. Fakat anladım ki bu noktada pes etmem 
büsbütün yeise düşmem anlamına geliyordu.

Böylece kendime küçük bir görev verir, bugün çeyrek 
millik bir yürüyüş yapacağım derdim. Ve nefeslerimi 
sayarak dikkatimi toplamaya çalışırdım. Mesela, nefesimi 
yavaş yavaş içime çekerken altı adım, verirken dört adım 
atardım. Çeyrek mili tamamladığımda ise, bir de bakardım 
ki belki bir yarım mil daha yürüyebilecek kadar güçlüyüm. 
Sonra bir yarım mil daha, hatta belki bir yarım mil daha.

Cesaret bulurdum. Sahte bedensel güçsüzlük duygusu 
geçerdi (bu duygu bütün bunalımların ortak özelliğidir). 
Yürüyüş ve özellikle de derin nefesler yaşama akıl almaz 
bir olumsuzlukla yaklaşmamı önler, başarısızlık ve ölüm 
duygularından kurtarırdı beni. Nefeslerimi saymam ise 
dikkatimi toplayabilmem konusunda asgari bir disiplin 
sağlar, korku ve suçluluk duygularının yıpratıcılığından bir 
süre için de olsa kurtulmama yardımcı olurdu.”

MEKTUP, 1960
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Tanrı’nın inayeti

Aramızda duayı alışkanlık haline getirenler, hava, 
yemek veya güneş ışığından nasıl vazgeçemezlerse, onu 
da öyle bırakamazlar. Hava, ışık veya yemeyi 
reddettiğimizde vücudumuz acı çeker. Tefekkür ve 
duayı bıraktığımızda ise benzer şekilde aklımız, 
duygularımız ve sezgilerimiz yaşamsal bir destekten 
yoksun kalır.

Vücudumuz gibi ruhumuz da beslenememekten dolayı 
işleyemez duruma gelebilir. Biz, hepimiz Tanrısal 
gerçeğin ışığım, O’nun gücüyle beslenmeyi ve O’nun 
inayetiyle dolu atmosferi gereksiniriz. A.A. yaşam tarzı 
bu ebedi ve ezeli gerçekle şaşırtıcı bir biçimde uyum 
halindedir.

ONlKl VE ON İKİ, s.90 (Türkçe)
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“Bütün İşlerimizde...”

“A.A.’mn asıl amacı ayıklıktır. Ayık olmadığımız 
takdirde hiç bir şeye sahip olmadığımızın farkındayız.

Ne var ki, tek tek A .A .’ lar söz konusu olduğunda, bu 
basit amaç bir sürü saçmalığa dönüşebilir. Bir A.A.’mn 
gerçekten şöyle söylediğini duyarız kimi zaman: ‘Tek ve 
biricik sorumluluğum ayıklık. İçki sorunum olmasa, 
aslında ben çok iyi bir insanım. Benim ayık olmamı 
sağlayın, bu iş oldu demektir!’

Dostumuz bu sakat mazerete sığındığında, yaşamındaki 
sorunlar ve sorumluluklarla ilgili olarak aşağı yukarı hiç 
bir ilerleme kaydedemeyecektir. Bu da yeniden içkiye 
dönme olasılığının hayli yüksek olduğu anlamına gelir. 
Bu nedenledir ki Oniki Basamak, ‘bu ilkeleri yaşama 
geçirmemiz’ konusunda ısrar ediyor. Biz yalnızca ayık 
olmak için yaşamıyoruz; biz, öğrenmek, hizmet etmek 
ve sevmek için yaşıyoruz.”

MEKTUP, 1966
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Manevi Anaokulu

“ A.A., insanların içki sorunlarının üstesinden gelmeyi 
başardıkları ve daha iyi bir yaşam sürdürme şansına 
eriştikleri bir anaokuludur. Herkesin dini inançları kendi 
bileceği bir iştir.”

« « « » » »

Büyük Kitabın yazılması planlandığında bazı üyeler bu 
kitabın öğretisel anlamda Hıristiyan bir yaklaşım olması 
gerektiğini düşünüyorlardı. Diğer bazı üyeler ‘Tanrı’ 
sözcüğünün kullanılmasına itiraz etmiyor ama öğretisel 
konulara girilmesine karşı çıkıyorlardı. Maneviyata, evet. 
Din’e, hayır. Kimi üyeler, bir alkoliği içine çekecek 
psikolojik bir kitap istiyordu. Öyle ki alkolik bu kitabı 
okuyunca ya Tann’ya inanacak ya da Tann’dan tümüyle 
vazgeçecekti.

Bu fikir, diğer A.A.Tar için ise korkunçtu, fakat sesimizi 
çıkartmadan dinledik. Grup bilincimiz, mümkün olan en 
makul ve en etkili kitabı ortaya çıkarmamız gerektiğini 
söylüyordu.

Herkes kendi görüşünü dile getirdi. Tann’ya inanmayan 
ve şüpheci A.A.Tar, kapımızı, inançları ya da 
inançsızlıkları ne olursa olsun, alkol yüzünden ızdırap 
çeken herkesin geçebileceği kadar açtı.

1. MEKTUP, 1954
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), 
s .162,163,167
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Kusurlar İfrata Varmadığı Zaman

Uygulamadan herkes en çarpık ve yıkıcı kusurlarından 
kurtulmak ister. Hiç bir kimse bir ukala olarak 
küçümsenecek kadar kibirli, hırsız olarak adlandırılacak 
kadar da açgözlü olmak istemez. Hiç kimse öldürecek 
kadar kızgın, ırza geçecek kadar şehvet delisi, sağlığını 
bozacak kadar obur olmak istemez. Hiç kimse hasetin 
sürekli acısı ile yaşamak, ya da tembellik sonucu felce 
uğramak istemez.

Tabii ki çoğu insan, adı geçen kusurlan bu seviyelerde 
yaşamaz. Bu ifratlardan sakmabilenlerimiz kendilerini 
tebrik etme eğilimindedirler. Ama, bu yerinde olur mu? 
Çünkü, aslında bizim bu aşırı davranışlardan 
kaçınmamız kendi menfaatimiz icabıdır. İfratlardan 
kaçınmazsak zaten bunun cezasını göreceğimiz için 
manevi gayretin burada pek fazla yeri yoktur. Fakat aynı 
kusurların daha az zararlı türevleri ile karşılaştığımızda 
tavrımız ne olmaktadır?

ONİKİ VE ONİKİ, s.62 (Türkçe)
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Fedakarlıklarla Özsaygı Kazanmak

Önce alkolü feda ettik. Buna mecburduk, aksi halde bizi 
öldürecekti. Fakat başka fedakarlıklar yapmazsak 
alkolden tümüyle kurtulamayacaktık. Kendimizi haklı 
çıkarmaktan, kendimize acımaktan ve kızgınlıklardan 
tümüyle kurtulmalıydık. Kişisel itibar kazanma ve 
büyük banka hesaplarına sahip olma sevdalarından 
vazgeçmeliydik, tçinde bulunduğumuz içler acısı 
durumdan bizim sorumlu olduğumuzu kabullenmek, bu 
konuda başkalarım suçlamayı bırakmak zorundaydık.

Bunlar fedakarlık mıydı? Evet, fedakarlıktı. Hayatta 
kalmak için bize gerekli olan özsaygı ve 
alçakgönüllülüğü kazanabilmemiz bir zamanlar bizim 
için çok önemli olan hırs ve boş gururumuzdan 
vazgeçmemize bağlıydı.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.287
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Öfke: Hem Bireyin Hem Grubun Düşmanı

“ Büyük Kitap ‘Adsız Alkolikler’ in söylediği gibi, ‘Bir 
numaralı suçlu, kızgınlıktır’ . Kızgınlık kişiyi alkole 
döndüren en önemli nedendir, ‘içmek, sonunda 
delirmek ve ölmek demektir.’ Bunu biz A.A.Mardan 
daha iyi bilen kimse olamaz.

Aynı tehlike, her A.A. grubu için de geçerli. Öfke, 
grubun hem birliğinin hem de amacının yok olmasına 
neden olur. Hele öfkenin ‘haklı’ olduğunu düşünmek, 
grubu tümden dağıtır; öyle ki sonunda grup yok olur 
gider. Bu nedenle de tartışmalardan kaçmıyoruz. Yine 
aynı nedenle yanlış ve ters bir davranışı, ne kadar kötü 
olursa olsun, cezalandırmayı düşünmüyoruz. Gerçekten 
de, bir alkoliğin, sebep ne olursa olsun, A.A. üyeliği 
elinden alınamaz.

Ceza, yarayı iyileştirmez. Yarayı iyileştiren sevgidir.”

MEKTUP, 1966
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“Ayağı Kaymış” Olan İnsanın Anlayışa 
İhtiyacı Vardır”

“Ayağı kayıp içkiye dönmek isyana neden olur; 
kimilerimiz başkalarına göre daha isyankanzdır. 
Kaymaların bir nedeni de kişinin alkolizm hastalığından 
‘ iyileştiği’ zehabına kapılmasıdır. Kendini beğenmişlik ve 
dikkatsizlik de yeniden içmeye başlamaya neden olabilir. 
Çoğumuz bu dönemleri ayık olarak atlatamadık, tki-üç yıl 
her şey iyi gider - fakat daha sonra üyemiz toplantılara 
gelmemeye başlar. Bazılarımız müthiş bir suçluluk 
duygusuna kapılır, çünkü kötü ya da olumsuz 
davranışlarından vazgeçmemiş veya vazgeçememişlerdir. 
Kendini affedememek ve yeteri kadar dua etmemek - bu 
ikisi bir arada kişinin alkole dönme olasılığını çok arttırır.

Kimilerimizde alkol diğerlerine göre çok daha fazla 
tahribat yapmıştır. Diğer bazılarımız bir sürü felaket 
yaşamış ve bu felaketlere göğüs gerebilecek manevi gücü 
bulamamışlardır. Aramızda bedensel olarak hasta ya da 
uzun süre yorgunluk, endişe ve depresyona maruz kalmış 
olanlar da var. Bütün bu koşullar, alkoliği içkiye 
döndürebilecek nedenlerdir - bazan hayatımızı tümüyle 
kontrol altına alabiliyorlar.”

KONUŞMA, 1960
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Unutulan Dağ

Çocukken edindiğim bazı huyların, sonraki yıllarda 
alkole duyduğum doymak bilmez istekle bağlantısı var. 
Vermont’ta Aeolus Dağının eteklerinde küçük bir kentte 
büyüdüm. Bu koskoca gizemli dağa bakar, acaba bu 
dağın anlamı ne, acaba bu kadar yükseğe tırmanabilir 
miyim diye düşünürdüm. Fakat sonraki otuz beş yıl 
boyunca yaşadığım bomboş hayatta dağı bir kez bile 
aklıma getirmedim.

« « « » » »

Rahata ve zevke düşkünlüğümüz henüz yıkıcı olmaktan 
uzaksa, bunun için daha ılımlı bir söz kullanırız; buna 
‘keyfimize bakmak’ deriz.

1. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.52-53
2. ONÎKÎ VE ONÎKİ, s.63 (Türkçe)
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“Manevi Bakış Açısı”

A.A. toplantılarında söz alan herhangi bir üyeden sık sık 
şu sözleri duyabilirsiniz: ‘ İyi de, ben henüz manevi 
bakış açısını yakalayamadım.’ Tam da bu cümleden 
önce yaşadığı değişim mucizesinden söz etmiş, yalnızca 
alkolden kurtulmakla kalmayıp aynı zamanda hayata ve 
yaşamaya olan yaklaşımının da tümüyle değiştiğini 
anlatmıştır.

Toplantıda bulunan herkes, bu üyenin büyük bir 
armağan aldığının farkındadır ve bu armağanın 
kendisine sırf A.A. toplantılarına katıldığı için 
verilmediğini bilir. Hepimiz bıyık altından gülümser, 
içimizden de ‘Bu adamın her tarafından manevi değişim 
fışkırıyor - ama o henüz bunun farkında değil’ deriz.

GRAPEVJNE, TEMMUZ 1962
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Yaraları İyileştiren Sohbetler

Bir A.A. dostumuza herhangi bir konuda danışmak 
istediğimizde, konuşulanların tümüyle ikimizin arasında 
kalmasını istediğimizi söylemekten çekinmemeliyiz. En 
mahrem konularda bile öylesine çekincesiz ve hiç 
zorlanmadan konuşuruz ki A.A. dostumuz 
konuştuklarımızın aramızda kalmasını istediğimizi 
unutabilir. Yaralarımıza merhem olan bu insani 
ilişkilerin kutsallığının bozulmaması çok önemlidir.

Karşımızdaki kişiyi ayrıcalıklı kabul ettiğimiz bu tür 
konuşmaların bizim için paha biçilmez yararlan vardır. 
Bir kere, olabildiğimiz kadar dürüst olmak için 
mükemmel birer fırsattırlar. Sonra, başka insanlara zarar 
verebileceğimiz endişesini taşımayız; aynca bizimle 
alay ederler veya bizi kınarlar korkusu da duymayız. Ve 
yine bu sohbetlerde kendimizi hangi konularda 
kandırdığımızı anlama şansını da yakalayabiliriz.

GRAPEVINE, AĞUSTOS 1961
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Kişisel Doyumdan Önce İlke
Çoğumuz iyi bir kişiliğin arzu edilen bir şey olduğunu 
kabul ediyorduk, fakat bunu kişisel doyum için gerekli 
olan bir şey olarak görüyorduk. Dürüstlüğün ve iyi 
ahlaklılığın gerektiği gibi sergilenmesiyle gerçekte 
arzuladığımız şeylere daha kolay ulaşabilecektik. Fakat ne 
zaman kişilik ve rahatlık arasında bir tercih yapmak 
gcrektiyse, kişilik oluşturma çabası, mutluluk diye 
düşündüğümüz şeyi kovalarken çıkardığımız toz bulutunda 
kayboluyordu.

Kişilik oluşturmaya nadiren, sırf başlı başına bir değer 
olduğu için, bizim içgüdüsel ihtiyaçlarımıza cevap 
versin veya vermesin, kazanılması gereken bir değer 
olarak bakmışızdır. Dürüstlük, hoşgörü, gerçek insan ve 
Tanrı sevgisini günlük yaşamın temeli haline getirmeyi 
hiç düşünmedik.

Doğru bir zihinsel inancı, doğru bir duygusal sonuca ve 
sade, mutlu ve iyi bir yaşama dönüştürmek - işte sorun 
bu.

1. ONÎKİ VE ONÎKİ, s.67-68 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, OCAK 1958
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Yeni Patronumuz

Yeni bir Patron’umuz vardı. Eğer O’na yakınlaşır, ve 
arzularını yerine getirirsek her şeye kadir olduğundan 
her ihtiyacımızı karşılayacaktı.

Böyle bir temele dayanınca kendimize o kadar dönük 
olmamıza gerek kalmadı, ufak planlarımızı ve 
hesaplarımızı unuttuk. Gittikçe daha çok hayata ne 
katkıda bulunabiliriz diye düşünmeye başladık.

Yeni bir gücün içimize aktığını hissettikçe duyduğumuz 
huzurdan hoşlandık, hayata başarı ile göğüs 
gerebileceğimizi keşfedince ve de O’nun varlığını 
duydukça, bugün, yarın ve daha sonrası için olan 
korkumuzdan kurtulmaya başladık. Yeniden doğduk.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.50 (Türkçe)
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Diğer Alkoliklere Yardım
Bir kişi üzerinde vakit harcamak sizin yardımınıza 
muhtaç diğer alkoliklerden vakit çalmak demektir. 
Üyelerimizden birisi, karşısına çıkan ilk alkoliği ikna 
edememiş. Söylediğine göre onlar üzerinde ısrar edip 
vakit kaybetseymiş sonradan yardım fırsatını bulduğu ve 
iyileşen diğer birçok insana aynı şansı vermemiş 
olacakmış. Üyemiz çok haklı.

« « « » » »

“En önemli sorumluluğumuz A.A.’ya yeni katılan kişiye 
programımızı layıkıyla tanıtmamızdır. Eğer bu kişi ikna 
olmaz ya da bizimle tartışmaya kalkışırsa, hiç bir şey 
yapmaz, yalnızca itidalli davranırız. Fakat eğer açık 
fikirlilikle davranıp, ne kadar küçük olursa olsun bir 
ilerleme gösterirse, bu kişiye yardım edebilmek için 
kendimizi parçalarız.”

1. ADSIZ A LKO LİKLER, s.80-81
2. MEKTUP, 1942
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“Mükemmel” Alçakgönüllülük
Elimden geldiğince, alçakgönüllülüğün bence en gerçek 
tanımım bulmaya çalışıyorum. Bu tanım, hiç bir zaman 
mükemmel olmayacak, çünkü ben hiç bir zaman 
mükemmel olamayacağım.

Bu yazı için şöyle bir tanım seçtim: ‘Mutlak 
alçakgönüllülük kendi kendimden tümüyle azat olduğum ve 
şu an üzerimde ağırlığım hissettiğim karakter kusurlarımın 
beni yapmaya zorladığı şeylerden tümüyle kurtulmaktır. 
Mükemmel alçakgönüllülük, her zaman ve her yerde, 
Tann’nm iradesini aramak ve yerine getirmektir.’

Bu düşüncelere daldığımda, ne böyle bir alçakgönüllülüğe 
hiç bir zaman ulaşamayacağım için yeise kapılmama, ne de 
çok yakın bir gelecekte kusursuz alçakgönüllülüğün 
erdemlerine ulaşacağımı vehmederek şişinmeme gerek 
vardır.

Benim için gerekli olan mükemmel alçakgönüllülüğün 
üzerinde düşünmek, içimde büyümesine, giderek daha da 
gelişerek tüm yüreğimi doldurmasına imkan tanımaktır. 
Bunu başardığımda, yüreğimdeki alçakgönüllülüğü, son 
yaptığım vicdan araştırmamla karşılaştırabilirim. Böylece 
alçakgönüllülüğe giden yolun neresinde olduğum konusunda 
sağlam ve sağlıklı bir fikir edinebilirim. Ve anlarım ki 
Tann’ya giden yolda daha bir arpa boyu bile yol almamışım.

Böylece gerçekte ne olduğum ortaya çıkar ve bencillik ve 
kibirim komik hale gelir.
GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
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Gururun İki Türü

‘ İyi insanlar’ın kibirli dürüstlükleri, en az kötü kabul 
ettiğimiz insanların aşikar günahları kadar yıkıcıdır.

« « « » » »

Dindar geçinen milyonlarca insanın Allah adına 
birbirlerini öne sürmek nasıl da hoşumuza gidiyordu. 
Bütün bunlar, kafamızda, yapıcı düşüncenin yerini 
olumsuz düşünceye bıraktığı anlamına geliyordu.

A.A.’ya katıldığımızda, bu düşünce tarzımızı sırf 
bencilliğimiz tatmin olabilsin diye sürdürdüğümüzü 
farkettik. Bazı dindar insanların günahlarını açığa 
vurmakla onlardan üstün olduğumuzu vurguluyorduk. 
Tabii bu arada, kendi kusurlarımızı görmemezlikten 
geliyorduk.

Başkalarında sürekli olarak eleştirdiğimiz, yalnız 
kendini haklı görme eğilimi bizim de yakamıza 
yapışmıştı, tnanç konusundaki bu kof saygı taslamamız 
aslında bizi yıkan en büyük unsurdu. A.A.’ya yönelince 
bunu daha iyi anladık.

1. GRAPEVINE, AĞUSTOS 1961
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.30 (Türkçe)
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Sessizce Öğren

1941 yılında, New York’ lu bir üyemiz bir gazete 
kupürüne dikkatimizi çekti. Yerel bir gazetede ölüm 
ilanlarında şöyle bir yazı görmüştü: 'Tanrım,
değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmemiz için 
huzur, değiştirebileceklerimiz için cesaret ve aradaki 
farkı görebilmek için de akıl ver.’

A.A.’yı hiç bir şey bu sözcükler kadar iyi anlatamazdı. 
‘Huzur Duamız’ göz açıp kapayıncaya kadar tüm 
A.A.’da kullanılmaya başlandı.

« « « » » »

Tefekkürde tartışmaya yer yoktur. Bilen birinin faydalı 
düşüncelerini sükunetle dinleyerek deneyim kazanır ve 
öğreniriz. Bu insanın Tanrı ile bilinçli bir temas 
sağlaması ve bunu geliştirmesidir.

1. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s. 196
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.92 (Türkçe)
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Kabullenme İle Ulaşılan Özgürlük

Alkolle kendi kendimize baş edemeyeceğimizi itiraf 
ettik, ve Yüksek bir GUç’e sığınmanın (bu, A.A. 
grubumuz olabilir) imkansızı başarmamıza yardım 
edeceğini kabullendik. Bu gerçekleri tümüyle 
kabullenebildiğimiz anda alkol tutkusundan kurtuluş 
başlamış oldu.

Çoğumuz için, alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve bizi 
ancak Yüksek bir Gücün kurtarabileceği gerçeklerini 
kabul etmek çok zor oldu. Kendi kendimize yeterli 
olduğumuz, tek başımıza her şeyi başarabileceğimiz gibi 
bizim için son derece önemli bir felsefeyi bir kenara 
atmak gerekiyordu. Bunu irade gücümüzle başarmamız 
olanaksızdı; kurtuluş, irade ile değil, yaşamın bu yeni 
gerçeklerini kabullenme istekliliğini geliştirmemiz 
sonucu başladı.

Ne kaçtık, ne dövüştük. Sadece kabul ettik. Ve sonra 
özgürlük yolunda yürümeye başladık.

GRAPEV1NE, MART 1962
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Izdırap: Yapıcı mı Yıkıcı mı?
“Öyle anlar oldu ki ızdıraplanmızı bilmemezlikten 
geldik; böyle davranarak ızdıraplardan kurtulabilmeyi 
umut ediyorduk. Ya da korku ve yeis içinde kaçmaya 
çalıştık, ama bunun da imkansız olduğunu anladık. 
Bazan mantığımızı tümden kaybettik ve içimiz kin ve 
suçluluk duygularıyla doldu; o zaman ızdıraplanmızla 
savaştık. Bütün bu yanlış davranışlar, alkolün etkisiyle 
güçlenerek sonumuzu belirledi. Tek çare, değişmekti.

Sonra A.A.’yı bulduk. A.A.’da ızdtrapların herkes için 
hayatın bir gerçeği olduğunu öğrendik - anlaşılması ve 
kabul edilmesi gereken bir gerçek. Bizi asıl şaşırtan, 
Tanrı’nın yardımıyla, ızdıraplarımızın, hayal bile 
edemeyeceğimiz mutluluklara dönüştüğünü 
farketmemiz oldu.

Gerçekten de A.A.’nın özü buydu: ızdırapları kabul 
etmek, ızdıraplarla sakin bir cesaretle yüz yüze gelmek, 
ızdırapların azalması ve, nihayet, aşılması. A.A.’nın 
hikayesi buydu; biz de onun bir parçasıydık. Bu açık 
seçik ve tartışılmaz deliller, alkol yüzünden ızdırap 
çeken kişiye yardım ederken en büyük dayanağımız 
oldu.”

MEKTUP, 1966
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Geçmişin İncelenmesi
Geçmişimizi, başkalarına olan etkisi açısından tam 
olarak ve ayrıntılarıyla incelememiz gerekiyor. Çoğu 
olayda, başkalarına verdiğimiz zararın o kadar fazla 
olmadığını, fakat kendimize verdiğimiz duygusal zararın 
çok önemli olduğunu göreceğiz.

Ruhsal yönden zararlı duygusal çelişkiler bilinç altında 
çok derine yerleşirler ve çoğunlukla da unutulurlar. 
Bundan dolayı bu çelişkilere neden olan ve 
duygularımızı şiddetle çarpıtan, kişiliğimizi bozarak 
yaşamlarımızı olumsuz yönde etkileyen geçmişi 
hatırlamamız ve bir kez daha dikkatle gözden 
geçirmemiz gerekiyor.

« « « » » »

“ Hayal kırıklıklarına, normal insanlara göre çok daha 
sert tepkiler gösterdik. Bu olayları yeniden yaşayarak 
ve, tümüyle gizli kalması koşuluyla bir başkasıyla 
paylaşarak, geçmişteki hüsranların boyutlarını ve 
dolayısıyla bilinç altındaki tesirlerini azaltabiliriz.”

1. ONÎKİ VE ONİKİ, s.75 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1957
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Mutlak Parasal Güvenlik mi?
A.A.’ya katılınca, geride bıraktığımız israf yıllarına bir 
göz attığımızda paniğe kapıldık. Artık varlık gösterisi 
yapacak halimiz yoktu, iki yakamızı bir araya getirmek 
için çırpınıyorduk.

Hatta, işimizi tekrar yoluna koymuş olsak bile, bu 
düşünceler yakamızı bırakmıyordu. Bu korkuyla tekrar 
cimrileşmeye başladık. Mutlak surette parasal güvenliğe 
kavuşmalıydık, başka yolu yoktu.

Pek çok alkoliğin gelirinin normalin üstünde bir 
düzeyde olduğunu, A.A.’daki kardeşlerimizin bize layık 
olduğumuz işleri vermeye hazır olduklarını, ve mali 
felaketlerin herkesin başına gelebileceğini hep unuttuk. 
Ve en fenası, Tanrı’yı unuttuk. Para konusunda yalnız 
ve yalnız kendimize inanıyorduk, ama bu inancımızın da 
yeterli olmadığından endişeliydik.

ONİKl VE ONİKİ, s. 111 -112 (Türkçe)
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Makul Düşünce
Sanırım dostlarımızın içki sorunumuzla ilgili 
girişimlerine, sırf onlarla aynı görüşte olmadığımız, 
onlar gibi düşünmediğimiz için hemen hep karşı çıktık, 
hatta onlarla alay ettik.

Şimdi ciddi olarak kendimize sormamız lazım: Kaç 
alkolik, ister iyi, ister kötü, isterse lakayt olsun, 
kendileriyle iyi bir elbirliği sağlayamadığımız için 
içmeye devam etmiştir? Hiç bir alkolik, sırf baştan 
A .A.’ya gelmediği için aklını yitirmeye veya ölmeye 
mahkum olmamalıdır.

« « « » » »

tik hedefimiz kendimizi dizginleme yeteneğimizin 
geliştirilmesi olacaktır. Ulu-orta veya aceleyle 
davrandığımızda makul düşünce ve hoşgörü anında 
uçup gider.

1. GRAPEVINE, TEMMUZ 1965
2. ONİKİ VE ONÎKİ, s.85 (Türkçe)
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Kişisel Güç Değil
“ Önce, kişisel sorunlarımın çaresi gözüme öyle kolay 
göründü ki teklif kendisine gerektiği gibi yapıldığında 
hiç bir alkoliğin A.A.’yı reddedebileceğine ihtimal bile 
vermedim. Tanrı’nın her şeye muktedir olduğuna 
kesinlikle inanarak, O ’nun benim vasıtamla - hemen o 
anda ve benim istediğim şekilde her şeyi yapabileceği 
gibi bilinçsiz bir kibire kapıldım. Altı uzun ay geçti; 
sonunda Tanrı üzerinde hiç kimsenin hiç bir tasarrufu 
olamayacağını kabul etmek zorunda kaldım - ve ben de 
bir istisna değildim.

Dünyadaki hiç bir olay üzerinde kişisel bir gücüm 
olmadığını; ve, eğer alkole karşı güçsüz olduğumu kabul 
ediyorsam, aynı şekilde pek çok konuda da bir 
kabullenme içinde olmam gerektiğini idrak ettim. Sakin 
olmalı ve Tanrı olmadığımı kabul etmeliydim.”

MEKTUP, 1940
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Büyümenin Özü
Bizim için gerekli olan değişimden korkmayalım. Tabii 
ki iyiye doğru bir değişimi kötüye doğru bir değişimden 
ayırt etmemiz gerekiyor. Fakat bir kişinin, bir grubun ya 
da bir bütün olarak A.A.’nın değişmesi gerekliliği 
açıkça görüldüğünde, artık hareketsiz kalmak ya da 
başımızı öbür tarafa çevirmek imkansızdır; bunu uzun 
zamandır biliyoruz.

Büyümenin özü, iyiye doğru bir değişime istekli olmak, 
ve ondan sonra da bu değişimin gerektirdiği her tür 
sorumluluğu göğüsleyebilmek için bitip tükenmeyen bir 
iyi niyettir.

GRAPEVINE, TEMMUZ 1965
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Tanrı Kavramı
“ Bir topluluk olarak A.A., her birimizin algıladığı 
anlamda Tanrı’nın, Yüksek Güç’ün dışında, hiç bir 
zaman din konusuna girmemelidir. Hiç bir zaman bu 
anlamda bir din olamayız; aksi takdirde dinsel 
tartışmalar içinde boğulur, yararlılığımızı yok ederiz.”

« « « » » »

“A.A.’nın en büyük özelliği, bütün dinlerin programda 
kendilerinden bir şeyler bulmalarıdır. Örneğin, Katolik 
din bilimciler Oniki Basamağın kendi tefekkür 
temrinleriyle tamamen paralel olduğunu söylerler. 
Ayrıca, Büyük Kitap’ ta (Adsız Alkolikler) günah, 
hastalıklar ve ölüm gibi konulara pek girilmemiş 
olmasına karşın, Christian Sciences Monitor*’un baş 
makalelerinde kitabımız övülmüştür.”

♦ Christian Science mezhebinin çıkardığı günlük gazete.

1. MEKTUP, 1954
2. MEKTUP, 1950
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Ait Olma Duygusu
Belki de duanın ve tefekkürün en büyük ödüllerinden 
biri bize kazandırdığı ait olma duygusudur. Artık, 
tümüyle düşman bir dünyada yaşamıyoruz. Artık ne 
yitik, ne ürkek ve ne de amaçsızız.

Tann’nm arzusunu bir an için bile kavrayabildiğimizde, 
doğruluk, adalet ve sevgiyi hayattaki gerçek ve ölümsüz 
değerler olarak görmeye başladığımızda, çevremizde 
oluşan, insan ilişkilerindeki tüm aksine kanıtlar artık bizi 
derinden rahatsız etmeyecektir. Biliyoruz ki Tanrı 
sevgiyle bizi gözlüyor. Biliyoruz ki O ’na yöneldiğimiz 
zaman her şey bizim için daha iyi olacak, şimdi, 
gelecekte ve daima...

ONÎKİ VE ONİKİ, s.97 (Türkçe)
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Programa Başlamak
Her alkoliğin selamete erişmesi için önce kafasını taşa 
çarpmasının gerekli olduğunda ısrar ediyoruz, çünkü 
ancak artık bunalan ve başka bir çıkış noktasının 
kalmadığına inanan bir kimse A.A. programına 
içtenlikle sarılacakta. A.A. programmı uygulamaya 
başlayanlar için ilerideki Onbir Basamak, henüz bu 
illetin pençesinde olan bir alkoliğin aklından bile 
geçiremeyeceği bir yaşam düzeni ve davranışlarla 
doludur. Alkolün tutkusuna kapılmış hiç bir kimse, 
zaten kendinden başkasını da düşünmediğinden, bu gibi 
hislerden uzaktır. Bunları ancak hayatta kalabilmek için 
kendisinin de yapması gerekiyorsa o zaman düşünebilr. 

« « « » » »
Biliyoruz ki A.A.’ya yeni gelen herkesin ‘başını taşa 
çarpmış’ olması gerekiyor. Aksi halde A.A.’nın hiç 
yararı olmayacaktır. Bizler, birer alkolik olarak diğer 
alkoliği anlarız, ve içki tutkusu ve alerjisini tıpkı bir 
pense gibi kullanarak onun egosunu paramparça ederiz. 
Karşımızdaki insanı, içkiden tek başına kurtulmasına 
imkan olmadığına inandırmanın tek yolu budur.

1. ONİKİ VE ONÎKİ, s.23-24 (Türkçe)
2. A.A. TODAY (A .A .’NIN BUGÜNÜ), s.8
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Geniş Bir Yol
“ Şimdi anlıyorum ki benim daha önceleri din 
adamlarına karşı kör ve yanlış bir önyargım varmış. 
Oysa onlar tamamen söndürülmüş olabilecek bir inanç 
ateşini yüzyıllar boyu canlı tuttular. Onlar bana yolu 
gösterdiler ama ben başımı kaldırıp bakmadım bile. 
Öylesine önyargılı ve bencildim ki.

Sonunda, buna mecbur kaldığım için gözlerimi açtım. 
Ve bana gerçeği gösteren insan da bir din adamı değil, 
benim gibi alkol yüzünden ızdırap çekmiş bir kişiydi. 
Onun yardımıyla nihayet doğruyu gördüm ve sonsuz 
karanlıklardan çıkıp sağlam bir zemine ayak bastım. 
Eğer istersem yürüyebileceğim geniş bir yoldaydım 
artık.”

MEKTUP, 1940
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Kulaktan Kulağa
“ Tamamen adsız kalmak isteyen gruplara ya da A.A. 
üyesi olduğunun bilinmesini istemeyen kişilere en ufak 
bir şekilde karşı çıkmıyoruz. Bu onların bileceği bir iş 
ve tepkileri de çok doğal.

Fakat pek çok insan, bu derecede bir adsızlığın gerekli 
olmadığını, hatta istenmediğini düşünüyor. Bir alkolik 
ayıklığına kavuşup, ayıklığının süreceğine emin olunca, 
artık doğru yerlerde, A.A. üyesi olduğundan söz 
etmemesi için bir neden kalmıyor. A.A.’dan söz etmek 
başka insanları topluluğumuza çekebilir. Kulaktan 
kulağa en etkili iletişim yöntemlerinden biridir.

Dolayısıyla adsız kalmak isteyenleri de, kamuoyu 
önünde konuşmadığı ve böylece tüm A.A.’yı tehlikeye 
atmadığı sürece A.A. üyesi olduklarını her fırsatta 
tekrarlayanları da eleştirmemek lazım.”

MEKTUP, 1962
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İçkiyle Savaşmıyoruz
Herkes ve her şeyle kavga etmeyi bıraktık. Alkolle bile 
kavga etmiyoruz artık, çünkü aklımız nihayet başımıza 
geldi. Artık normal ve tabii bir şekilde davranıyoruz. 
İçkiye karşı olan tavrımızın Tanrı’nın bir armağanı 
olduğunu görüyoruz.

Bu olaydaki mucize işte bu. İçkiyle savaşmadığımız gibi 
onun tesirinden de kaçmaya sebep görmüyoruz. Yemin 
bile etmedik. Bizim için problem bitti. Ne ona meydan 
okuyoruz, ne de ondan korkuyoruz.

Maneviyata dayalı bir hayat yaşadığımız sürece böyle 
davranacağız.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.70 (Türkçe)
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Anahtar Sözcük: İsteklilik
Ne kadar iyi olursa olsun, kim tam olarak tüm hayatım 
ve iradesini kendi kafasındaki Tanrı’mn iradesine 
emanet edebilir?

Bir başlangıç, çok küçük bile olsa sadece bir başlangıç 
yeterlidir. İsteklilik anahtarını kilide bir kez sokup 
kapıyı biraz araladık mı her zaman fazla açabileceğimizi 
keşfettik.

Kişisel irademiz kapıyı tekrar kapatsa bile, ki genellikle 
öyle olur, isteklilik anahtarını elimize her alışımızda 
karşılığını daima göreceğiz.

ONİKİ VE ONİKİ, s.33-34 ( Türkçe)
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Yeni A.A.’Iı ve Ailesi
Alkolizme tutulduğumuz zaman, evliliğin beraberliğine 
karşı çalışan anormal durumlar ortaya çıkmaya başlar. 
Eğer bu derde tutulan evin erkeği ise, karısı evin reisi ve 
ekseriya ailenin geçimini sağlayan kimse olmak 
zorundadır. İşler kötüye gittikçe, koca huzursuz ve 
sorumsuz bir çocuk gibi olur. Devamlı bakılması ve 
sayısız badirelerden korunması gereken biridir. Bu 
durumda, karısı, yavaş yavaş haylaz bir çocuğun annesi 
rolüne itilir ve alkolik koca da karısından aldığı bu 
annelik şefkatinden hem hoşlanıp hem de kızmak 
arasında bocalar durur.

A .A.’nın Oniki Basamağının etkisiyle, böyle durumlar 
zamanla düzelir.

« « « » » »

Aile uygulasın veya uygulamasın, alkolik iyileşmek 
istiyorsa maneviyatla dolu bir yol izlemelidir. Diğer 
bireyler onun bu yeni durumundan hiç şüphe etmeyecek 
kadar emin olmalıdırlar. Onun bu yolda ne kadar 
başarılı olarak yürüdüğünü gördükçe ailenin diğer 
bireylerinin de inançları kuvvetlenecektir.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s. 109 (Türkçe)
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s. 115 (Türkçe)
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Seçme Özgürlüğü
Geriye dönüp baktığımızda, geçmişteki seçme 
özgürlüğümüzün gerçek bir özgürlük olmadığını 
görürüz.

‘Mecbur’ kaldığımızda seçtiğimiz yol da özgür bir 
seçim değildi. Ama bu kez biraz biraz özgür olmaya 
başlamıştık ki bu da bizi daha fazlasına hazır hale 
getiriyordu.

Seçmemiz ‘gerektiği’ için seçtiğimizde daha 
başarılıydık. Böylelikle biraz özgürlük kazanıyorduk ve 
kendimizi daha fazlası için hazırlıyorduk.

Arasıra, hiç isyan etmeden, inat etmeden, zıtlık 
çıkarmadan doğru seçimleri yapıyoruz ve o zaman, 
hayatımızda ilk defa, Tann’mn bizim için istediği yolda 
yürürsek, mükemmel bir özgürlüğün ne anlama 
geldiğini anlıyoruz.

GRAPEVINE, MAYIS 1960
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Ufkun Ötesi
Atclyem evimin arkasında küçük bir tepenin 
üzerindedir. Oradan baktığımda kasabamızın A.A. 
grubunun toplantı yaptığı evi görebiliyorum. Gözümün 
görebildiği ufkun ötesinde ise bütün bir A.A. dünyası 
var.

« « « » » »

A.A. birliği, topluluğumuzun sahip olduğu en önemli 
değerdir. Bizlerin ve bundan sonra aramıza katılacak 
olanların yaşamları tamamen buna bağlıdır. Birlik 
olmadan A.A.’nın nabzı atmaya devam edemez; 
dünyanın dört bir yanma yayılmış olan hayat 
damarlarımız, Tanrı’nın hayat veren lütfunu taşıyamaz.

1. A.A. TODAY (A.A.’NIN BUGÜNÜ), s.7
2. ONlKİ VE ONtKİ, s.l 19 (Türkçe)
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“Tann’ya İtiraf Ettik...”
Hiç bir şeyi gizlemezseniz Beşinci Basamakta her an 
daha da ferahladığınızı hissedeceksiniz. Yılların 
biriktirdiği duygular kapatıldıkları hücreleri 
parçalayarak dışa vuruldukları anda mucizevi bir şekilde 
yok olacaklardır. Acı dindikçe iyileşmenin verdiği 
nekahet hissi onun yerini alacaktır. Tevazu ve huzur 
böylesine bir araya geldiğinde, büyük bir an da gelip 
çatabilir.

Bir zamanlar Tannbilmez (agnostik) veya Tanrıtanımaz 
(ateist) olan bir çok A.A. Beşinci Basamağın bu 
aşamasında gerçekten ilk kez Tanrı’nın varlığını 
hissettiklerini söylerler. Daha önce inancı olanlar bile o 
zamana kadar hiç tanımadıkları bir Tanrı bilincine 
vardıklarını söylerler.

ONÎKİ VE ONİKİ, s.58 (Türkçe)
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Duanın Yararı
Tefekkür ve duayı sanki lüzumsuz şeylermiş gibi 
küçümseriz sık sık. Gerçekten, dua ve tefekkürü acil 
durumlarda bize yardım edebilecek şeyler olarak 
algılıyoruz, ama önceleri, bir çoğumuz bunları 
kendisinden ikinci el yarar sağlanabilecek, ve biraz da 
gizemli bir din adamının mahareti gibi görmeye 
hazırdırlar.

« « « » » »

A.A.’da şunu gördük ki duanın pratikteki olumlu 
sonuçları tartışma götürmez. Bu sonuçlar bilgi ve 
tecrübe meseleleridir. Bıkmadan dua edenler duada güç 
bulmuşlardır. Her zamanki kapasiteleriyle 
ulaşabileceklerinin ötesinde bilgelik bulmuşlardır. Ve 
giderek, artan ve güç koşullarda da sarsılmayan iç 
huzuru bulmuşlardır.

ONİKÎ VE ONİKİ 
1 s.89 (Türkçe)
2. s.96 (Türkçe)
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Yeniden Çalışmaya Başlamak
Başkalarının dürüst olmadıklarına dair söylentileri, 
kendi yükümlülüklerimize sırtımızı dönmek için inanılır 
bir mazeret olarak kullanabiliriz.

Bir zamanlar, bazı önyargılı arkadaşlarım bir daha asla 
Wall Street’e dönmemem gerektiğini söylediler bana. 
Wall Street’te hüküm süren aşırı maddecilik ve iki 
yüzlülüğün manevi büyümeme engel olacağından 
emindiler. Söyledikleri her şey benim iyiliğim içindi; 
böylece ben de yapmayı bildiğim tek işten uzak 
durmaya devam ettim.

Sonunda bütün ailem beş parasız kalınca, çalışmam 
gerektiği gerçeği ile yüzyüze gelemediğimi farkettim. 
Böylece Wall Street’e geri döndüm ve böyle bir karar 
verdiğim için de bugüne kadar bir gün bile pişmanlık 
duymadım. New York’un ünlü borsa sokağında pek çok 
iyi insan olduğunu yeniden keşfetmem gerekiyordu. 
Ayrıca alkolün beni yere serdiği bir çevrede ayık kalma 
deneyiminden de geçmem gerekiyordu.

Akron Ohio’ya yaptığım bir Wall Street iş gezisinde Dr. 
Bob’ la tanıştım. Benim evimin geçimini sağlama 
sorumluluğundan A.A. doğdu.

GRAPEVfNE, AĞUSTOS 1961
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Maneviyat Kuvvettir
Yaradan’a sığındığımız için kimseden özür dilememize 
gerek yok. Maneviyatın zayıflık olduğunu düşünenlere 
inanmamak için iyi sebeplerimiz var. Maneviyat bizim 
için kuvvet demektir.

İmanı olan, inanan bütün insanlar cesurdur, çünkü 
Tanrı’ya güvenirler. Biz, Tanrı’ya inanıyoruz diye 
kimseden özür dilemeyiz. Tanrı’dan bizi vasıta olarak 
kullanarak neler yapabileceğini göstermesini isteriz.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.55 (Türkçe)
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Sorun Alkoliğin Kafasındadır
Bildiğimiz, içkiden uzak durduğu sürece alkoliğin 
normal bir insan olarak yaşayabildiği. Yine biliyoruz ki 
alkolik kimsenin vücuduna bir damla alkol girdiğinde 
sinsi bir mekanizma birden harekete geçiyor, ve 
bedenen ve aklen büyük bir alkol ihtiyacı uyanıyor. Her 
alkoliğin tecrübesi bunun doğru olduğunu 
kanıtlayacaktır.

Eğer alkolik kimse ilk içkiyi içip o kısır döngüyü 
başlatmasa bütün bu gözlemler anlamsız olacaktı. Bu 
yüzden, alkoliğin asıl problemi bedeninde değil 
kafasındadır denebilir.

ADSIZ ALKOLİKLER, s. 18 (Türkçe)
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Yolumuza Çıkan Engeller
Hasetle içiçe bir dünyada yaşıyoruz. Bu duygu, az ya da 
çok, herkese bulaşmıştır. Bu kusurumuzdan, çarpık bile 
olsa, kesin bir tatmin elde ediyor olmalıyız. Yoksa bizde 
olmayan şeyleri elde etmek için çalışacağımıza, onlara 
sahip olmak için yanıp yakılmakla bu kadar zaman 
harcamazdık, ya da, hiç bir zaman ulaşamayacağımız 
meziyetler söz konusu olduğunda kendimizi değiştirip 
gerçeği kabullenmek yerine kızgınlıkla dolmazdık.

« « « » » »

I lerbirimiz, kendimiz ve çevremizdekilerle barış içinde 
yaşamak isteriz. Bizim kendimiz için yapamadıklarımızı 
Tanrı’nın lütfunun bizim için yapabileceğinden emin 
olmak isteriz.

Dar görüşlü ve değersiz arzularımızdan kaynaklanan 
karakter bozukluklarımızın bu amaçlara ulaşmamızı 
engellediğinin farkındayız, kendimizden, başkalarından 
ve Tanrı’dan aşırı şeyler talep etmiş olduğumuzu artık 
açıkça görebiliyoruz.

ONtKÎ VE ONlKl 
I s.63 (Türkçe)
2. s.7l (Türkçe)
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Anlık Hesaplaşmalar
Huzursuzluklar yaşarken yapacağımız anlık bir 
hesaplaşmanın duygusal fırtınaları sakinleştirmede 
büyük yararı olabilir. Bugün yapacağımız ufak bir 
denetim her günkü koşturmacada ortaya çıkacak 
durumlarda da bir uygulama bulabilir. Uzun süreli 
problemlerin çözümü, mümkünse, onlar için 
ayıracağımız özel zamanlara ertelenmelidir.

Anlık hesaplaşmalar, günlük iniş-çıkışlarımız, özellikle 
insanların veya yeni olaylarm dengemizi bozduğu ve 
bizi hata yapmaya ittiği durumlar içindir.

ONÎKÎ VE ONİKİ, s.84 (Türkçe)
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“Ayrıcalıklı İnsanlar”
Bir gün, çok yalnız bir yaşam sürdüğümü, A .A.’daki 
arkadaşlarımdan uzak durduğumu, ve içimden beni 
uyarmaya çalışan sese kulaklarımı tıkadığımı farkettim. 
Kendimi, deneyimlerini başkalarına taşıyacak bir A.A. 
değil de A .A.’nın kurucusu olarak görüyordum.

‘ Ben bu işi başardım’ diye böbürlenmek yerine - bir 
zamanlar alkol yüzünden çektiğim ızdıraplar için, 
Tanrı’nın mucizesiyle iyileştiğim için, acı çeken 
alkoliklere yardım edebilme ayrıcalığına eriştiğim için, 
ve başka pek az toplulukta bulabileceğim, beni 
dostlanma daha da sıkı bağlayan kardeşlik bağları için - 
şükran ve minnet duysaydım ne kadar da iyi olurdu.

Bir din adamı samimiyetle şöyle demişti bana: ‘ Senin 
şanssızlığın şansın oldu. Siz A .A.’ lar ayrıcalıklı 
insanlarsınız.’

GRAPEVINE, TEMMUZ 1946
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Bireyin Haklan
Şuna inanıyoruz ki, dünyada üyelerine bizden daha fazla 
ihtimam gösteren, bireyin, gönlünce düşünme, konuşma 
ve hareket etme haklarım bu denli kıskançlıkla koruyan 
başka bir örgüt yoktur. Hiç bir A.A. diğerini herhangi 
bir şey yapmaya zorlayamaz, kimse cezalandırılamaz 
veya ihraç edilemez.

İyileşme yolundaki Oniki Basamağımız önerilerden 
ibarettir. A .A.’mn birliğinin güvencesi olan Oniki 
Geleneğin hiç birinde ‘Yapma!’ sözcüğü geçmez. 
Sürekli olarak tekrarlanan ‘Şöyle yapmalıyız!’dır, 
‘ Şöyle yapmalısın!’ değil.

« « « » » »

“ A .A .’nın kimseyi herhangi bir şey için zorlamaması 
gerekir geleneğine bakıp da, hiç bir şekilde hiç bir şey 
konusunda üzerimizde hiç bir baskı yok diye 
düşünmeyelim. Gerçekten de üzerimizde büyük bir 
baskı var - hani, şu şişede duran çeşidinden bir baskı. 
Daha önce yaşamımızı yöneten zalim, Zorba Alkol, 
yeniden üzerimize çullanıp pençelerini geçirmek için 
hazır bekliyor.

Dolayısıyla, alkolden kurtulmak en büyük zorunluluk - 
aksi halde ya aklımızı yitireceğiz ya da öleceğiz.”

1. ONİKİ VE ONİKİ, s. 119 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1966
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Yenilgide Zafer
I Üç bir zaman hiç bir şeye ait olamayacağına inanmış ve 
toplum içinde asla ikinci sınıf bir konumu kabul 
etmeyeceğine yemin etmiş bir insan olarak - ister oyun 
olsun isterse ciddi bir iş - yapmak istediğim her işte her 
şeye egemen olmam gerektiğini hissediyordum. İyi bir 
yaşam sürmek için bulduğum bu çekici formülle, o 
günkü ölçütlerime göre, başarıya ulaşınca çılgınca bir 
mutluluk duygusuna kapıldım.

Üzerime aldığım iş, arada bir başarısızlıkla 
sonuçlandığında içimi öfke kaplıyor, moralim 
bozuluyordu, ve ben bu duygulardan ancak bir dahaki 
sefer bir zafer kazandığımda kurtulabiliyordum. 
Dolayısıyla daha işin başında her şeyi ya yenilgi ya da 
zafer olarak değerlendirmeye başladım - ‘Ya hep ya 
hiç’ . Yalnızca kazanmak tatmin ediyordu beni.

« « « » » »

Ancak mutlak yenilgiyi tattıktan sonra kurtuluş ve 
güçlenme yolunda ilk adımı atabiliriz. Kendi 
güçsüzlüğümüzü kabul edebilmek, üzerine mutlu ve 
gaye dolu bir hayatın kurulacağı temel taşı olur.

I GRAPEVINE, OCAK 1962 
2. ONtKİ VE ONİKİ, s.21 (Türkçe)
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Kusurları Terketmek
Terketmeye istekli olmadığımız kusurlara tekrar bir göz 
atarak, çizdiğimiz katı sınırları silmemiz gerektiğini 
göreceğiz. Belki bazı durumlarda hala, ‘henüz bundan 
vazgeçemem...’ diyeceğiz, fakat, ‘bundan asla 
vazgeçmeyeceğim!’ dememeliyiz.

‘ Hayır, asla!’ dediğimiz anda, aklımızın kapıları 
Tann’nın lütfuna karşı kapanırlar. Geciktirme tehlikeli, 
isyan ise ölümcül olabilir. İşte tam bu noktada sınırlı 
hedefleri terk edip, Tann’nın bizim için çizdiği yolda 
ilerlemeye başlarız.

ONİKİ VE ONİKİ, s.64-65 (Türkçe)
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Şüpheciliğin Ötesi
I3iz agnostikler kendimizden daha kudretli bir gücü tam 
anlamıyla tammlayamamıza ya da anlayamamıza 
rağmen, önyargılarımızı bir kenara koyup, ‘Tanrı’ adı 
verilen o Güç’e inanmaya istek duymaya başladığımız 
andan itibaren sonuç almaya başladık.

« « « » » »

“ Ayık pek çok insan, insanoğlunun evrende birbiriyle 
rekabet içinde olan diğer canlılardan daha iyi bir yere 
sahip olmadığım, ve sonunda ölüp gitmek üzere, yaşam 
boyunca bir yerlere varmak için çabalayıp durduğunu 
söylüyor bana. Bunu duyunca, kimilerinin hayal dediği 
din kavramına yine de bağlı kalmayı tercih ediyorum. 
Kendi kişisel tecrübelerim ve dini inançlarım çok farklı 
şeyler söylüyor.”

I ADSIZ ALKOLİKLER, s.37 (Türkçe) 
2 . MEKTUP, 1946
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Eski A.A.’lar İçin İki Yol
Bir çok grubun kurucuları olan kişiler, en sonunda A.A. 
argosunda ‘yaşlı devlet adamı’ ve ‘devrik diktatör’ diye 
anılan iki sınıfa ayrılırlar.
‘Yaşlı devlet adamı’ , grup kararındaki bilgeliği 
sezebilen, statüsündeki düşmeden dolayı küskünlüğe 
kapılmayan, muhakemesi hatırı sayılır deneyimlerle 
güçlenmiş, sağduyulu bir yargıya sahip, bir kenarda 
sükunet ve sabırla gelişmeleri izleyen biridir.

‘Devrik diktatör’ ise grubun, kendisi olmaksızın devam 
edemeyeceğine kesinlikle inanmış, yeniden seçilmek 
için dolaplar çeviren, kendine acıyarak kendini tüketen 
kimsedir. O kadar ki, bazıları tüm A.A. ruhu ve 
ilkelerini yitirerek yeniden sarhoşluğa itilirler. Zaman 
zaman, A.A.’nm manzarası böyle kendini tüketmiş, 
ızdırap içinde kıvranan kimselerle dolup taşar. 
Demeğimizin eski üyelerinden hemen hepsi, bir 
dereceye kadar bu süreçten geçmiştir. Neyse ki devrik 
diktatörlerin çoğu kurtulur ve yaşlı devlet adamı 
kimliğine ulaşırlar, ve A.A.’nın gerçek ve kalıcı 
liderliğini oluştururlar.

ONlKl VE ONİKİ, s. 124-125 (Türkçe)
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Alçakgönüllülüğün Temel Unsuru
Kişisel gücümüze ve zekamıza dayanarak 
yaşayabileceğimizi düşündüğümüz sürece, Üstün bir 
Güç’e olan inanca sahip olmamız olanaksızdı.

İSu, Tann’nın varlığına inansak bile geçerliydi. Hala 
kendimiz Tann rolü oynamaya çalıştığımız için aslmda 
içtenlikle olan dini inançlarımız bile sözde kalıyordu. 
Kendi gücümüze dayanmaya öncelik verdiğimiz sürece, 
daha Üstün bir Güç’e gerçekten dayanmak söz konusu 
bile olamıyordu.

Alçakgönüllülüğün temel unsuru olan Tanrı iradesini 
arayıp uygulamaya çalışmaktan yoksundur.

ONİKt VE ONİKİ, s.68 (Türkçe)
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Kusurlar ve Çareler
Alkolik iki hayat birden yaşar, adeta bir nevi aktördür. 
Dış dünya onun için bir sahnedir ve rol yapar. 
Etrafındakilerin de kendisini bu sahne karakteriyle 
tanımasını ister. Belli bir ün yapmak ister fakat içinden 
bu üne layık olmadığını bilmektedir.

« « « » » »

Suçluluk aslında kibirin öteki yüzüdür. Suçluluk kişinin 
kendisini, kibir ise başkalarını mahveder.

« « « » » »

“Vicdan araştırması, yaşam boyu uğradığımız zararların 
serinkanlılıkla incelenmesi ve bu zararlara doğru 
perspektiften, samimi bir çabayla bakmaya çalışmaktır. 
Bunun sonucu ise, içimizi dilim dilim doğrayan ve 
önümüze yasaklar ve engeller yığan hassasiyetin 
içimizden çıkarılıp atılmasıdır.”

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.60 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
3. MEKTUP, 1957
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“Akıl Sağlığımızı Kazanmak”
Alkolizme kendini kaptırmış kimselerin pek azının ne 
kadar mantıksız oldukları hakkında bir fikri vardır; 
bunlar da mantıksızlıkları ile yüz yüze gelmeye cesaret 
edemezler. Bazıları kendilerine ‘ içki sorunu olanlar’ 
denmesini kabul etseler de, akli bozuklukları olduğu 
düşüncesini reddederler.

Ölçülü ve itidalli içmekle alkolizm arasındaki farkı ayırt 
edemeyen bir dünyanın vurdum duymazlığı yüzünden 
bu kimseler alkolizme sürüklenmektedir. Aklı başında 
olmak, sağlıklı düşünebilmek demektir. Hiç bir alkolik 
ayıldığında, kendi kendine veya etrafına verdiği zarara 
bakarak sağlıklı düşünebildiğini söyleyemez.

( )NİKJ VE ONİKİ, s.32 (Türkçe)
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Tanrı Vergisi İçgüdüler
Yaratılıştan, içgüdülerimiz bize belirli bir amaçla 
verilmiştir. Onlar olmadan canlı bir varlık olamazdık. 
Eğer insanlar kendi güvenlikleri için çaba göstermeseler, 
tarla sürmek, barınak yapmak için uğraşmasalardı 
yaşayamazlardı. Üremeselerdi nesiller meydana gelip 
dünyaya yayılamazlardı. Birlikte yaşama içgüdüsü 
olmasaydı toplumlar oluşamazdı.

Ne var ki varolmamız için gerekli bu güdüler, 
çoğunlukla normal görevlerinin ötesine taşarlar. Güçlü 
bir şekilde, genellikle körü körüne ve sinsice bizi 
yönetirler.

« « « » » »

Gelecekteki cinsel hayatımızı akıllı ve sağlıklı bir şekle 
sokmaya çalıştık. Bütün ilişkilerimizi ‘bencillik testi’ne 
tabi tuttuk. Tanrı’dan ideallerimizi şekillendirmesi ve 
onlara uygun bir şekilde yaşayabilmemiz için bize 
yardım etmesini istedik. Hiç bir zaman unutmadık ki 
cinsel duygularımız bize Tanrı tarafından bağışlanmıştır, 
onun için bu duygularımızda bir kötülük yoktur. Onlan 
ne sorumsuzca ve bencilce kullanacaktık, ne de hor 
görüp kötüleyecektik.

1. ONtKt VE ONÎKÎ, s.40 (Türkçe)
2. ADSIZ ALK.OLtK.LER, s.56 (Türkçe)
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A.A.’mn Yaşam Okulu
A.A.’da münakaşalar, sanırım, hep olacak. Ben 
genellikle en çok sayıda alkoliğe en iyi bir biçimde nasıl 
yardım edebileceğimi düşünürüm. A.A.’da ise, toplanan 
naranın yönetilmesi, bir sonraki altı ay boyunca 
liderimizin kim olacağı gibi önemsiz sorunlarda çocukça 
ağız dalaşı yapacağız. Büyüme sürecindeki çocuklar (ki 
biz tam da buyuz) ise böyle davranmazlarsa çocuk 
olmazlardı.

Bunlar çocukların büyüme sancılarıdır, ve bizler böyle 
büyüyüp serpiliriz. A.A.’nm yaşam okulunda, bu 
sorunları aşmak sağlıklı bir çalışmadır.

A A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.233



Körü Körüne Güvenmek mi?
“ Şurası kesindir ki sevgi olmayan yerde güven olamaz; 
aynı şekilde, güvensizliğin hüküm sürdüğü yerde de 
gerçek sevgi yoktur.
Ama şüven, başkalarının ve kendimizin dürtülerine 
gözlerimizi kapatmamızı mı gerektirir? Hiç de değil; 
böylesi aptallık olurdu. Güveneceğimiz kişide, her 
insanda var olan, karşısındakine zarar verebilme 
olasılığını göz önünde tutmalı, fakat aynı zamanda iyilik 
yapma potansiyelini de saptamalıyız. Böyle özel bir 
araştırma, karşımızdaki insana ne dereceye kadar 
güvenebileceğimizi açığa çıkarabilir.
Ne var ki bu araştırmanın sevgi ve anlayışla yapılması 
gerekiyor. Kuşku, kıskançlık ya da öfke gibi olumsuz 
duygular, önyargısız düşünmemizi engeller.
Karşımızdaki insana bir kez güvendikten sonra, her 
zaman için onun yanında olduğumuzu bu kişinin de 
bilmesi gerekir. Bunu bilen bir insan, ilk 
beklentilerimizin aksine, her zaman mükemmel yanıt 
verecektir.”

MEKTUP, 1966 •
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Sorumluluk Almak
Nitelikleri ne olursa olsun tüm insanlarla barış, işbirliği 
ve kardeşlik içinde yaşamayı öğrenmek çok duygusal ve 
adeta büyüleyici bir olaydır.

İler A.A. geçmişinde kırdığı gönüller hakkında 
gerçekten acımasız ve dürüst bir yoklama yapmadıkça, 
İni yeni yaşam yolculuğunda pek fazla bir mesafe 
katedemeyeceğinı anlamıştır.

« « « » » »

Geçmişteki eylemlerimizin sonuçlarını tümüyle 
göğüsleme ve başkalarının iyiliği için üstümüze düşen 
sorumluluğu yüklenebilmek Dokuzuncu Basamağın
O/.üdür.

ONtKÎ VE ONİKİ 
I s.73 (Türkçe)
1 s. 81 (Türkçe)
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“Benim Yaptığımı Yap...”
Belki de inançsızlık ikilemi içinde ızdırap çeken 
alkoliklerle derinlemesine bir bağlantı kurmuyoruz.
Şuna hiç kuşku yok ki alkolikler dini inançları 
bakımından kendinden çok emin olan insanlara, gururlu 
ve saldırgan kişilere karşı çok duyarlıdırlar. Biz bunu sık 
sık unutuyoruz.
A.A.’ya ilk girdiğim yıllarda ben de bilinçsiz bir kibirle 
davrandığım için, ızdırap çeken alkoliklere yardıma 
çalışırken her şeyi berbat ettim. Benim anladığım 
anlamdaki Tann’ya herkesin kabul etmesi gerektiğini 
düşünüyordum. Saldırganlığım bazan çok kurnazca, 
bazan da çok kaba, ama ne olursa olsun inancı olmayan 
alkolikler için - belki ölümcül olabilecek derecede - 
yıkıcıydı.
Bu sadece Onikinci Basamağı yaparken olmayabilir. 
Şimdi bile insanlarla arama engeller koyan aynı nakaratı 
söylediğim oluyor. ‘ Benim dediğimi yap, benim 
yaptığımı yap - yoksa!’

GRAPEVINE, NİSAN 1961
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A.A.: Bir Simge

Alkolizm sorununu çözmeye çalışan, ister tıp, din, 
eğitim ister araştırma olsun, her girişim ve yönteme 
şükran duyabiliriz. Bütiln bu çabalara açık fikirlilikle 
yaklaşır ve yanlış yönlendirilen alkolikler başarısız 
olursa anlayışlı davranabiliriz. A.A.’nm kendisinin de 
yıllarca ‘deneme-yanılma’ yöntemiyle yürüdüğünü 
hatırlayabiliriz.

Bireyler olarak, çok az bile olsa başarı vaadeden 
alkoliklerle çalışabiliriz ve çalışmalıyız.

« « « » » »

Alkolizmle ilgili her işte öncü olanlar, A .A.’da 
iyileşmenin canlı kanıtını görmemiş olsalar bu işten 
çoktan vaz geçmiş olacaklarını açık yüreklilikle 
söylerler. A.A. kişiyi kendine bağlayan bir umut ve 
yardım simgesidir.

(iKAPEVINE, Mart 1958
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Rahatlamanın da Ötesinde

Moralim bozuk olduğunda kendi kendime şöyle derim: 
‘Acı, ilerlemenin mihenk taşıdır.’ ...'Kötülük seni 
korkutmasın.’ ...’Bu da geçer.’ ...’Bu deneyim yarara 
dönüşebilir.’

Bu küçük dualar bana rahatlamanın da ötesinde bir 
huzur verir. Beni hep doğru yolda tutarlar suçluluk 
duyma, moral bozukluğu, isyan ve kibir gibi beni 
zorlayan eğilimlerin önüne geçer; kimi zaman 
değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek, ve aradaki farkı 
görebilmek için de akıl verirler.

GRAPEVINE, MART 1962
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Daha İyi Yaşama Kılavuzu
İliç birimiz kendimizi eleştirmeyi, gururumuzu 
çiğnemeyi, eksiklerimizi itiraf etmeyi sevmeyiz. Fakat 
bunları yapmamız gerekliydi. Bu yolun başkalarının 
iyileşmesini sağladığını gördük. Bizim yaşadığımız 
hayat ise ümitsiz ve anlamsızdı.

Böylece alkolizm problemlerini çözmüş kişiler bize 
yardım için yaklaştıkları zaman ayaklarımızın dibine 
serdikleri manevi kaynakları alıp kullanmaktan başka 
yapacağımız bir şey yoktu.

« « « » » »

Oniki Gelenek’te A.A.’nın günahları olduğu üstü kapalı 
bir biçimde itiraf edilir. Bir topluluk olarak karakter 
kusurlarımız olduğunu ve bu kusurların bizi sürekli 
tehdit ettiğini kabul ediyoruz. Geleneklerimiz daha iyi 
yaşama ve çalışma kılavuzudur. Oniki Basamak bireyin 
ayıklığı ve huzuru için ne anlama geliyorsa Oniki 
Gelenek de grubun ayakta kalması ve ahengi için o 
anlama geliyor.

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.20 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.96
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Sınır Yok

Tefekkür sürekli olarak geliştirilebilen bir şeydir. Ne 
derinliğinin ne de genişliğinin sınırı vardır. Esas olarak 
bireysel bir serüvendir, her birimizin kendimize özgü 
yöntemimizle başarabileceğimiz bir olgudur. Ama 
amacı hep aynıdır: Tanrı ile, O’nun inayeti, zekası ve 
sevgisi ile bilinçli temasımızı geliştirmek.

Şunu her zaman anımsayalım ki, tefekkür gerçek 
yaşamda uygulanabilirliği çok yüksek bir şeydir. 
Ürünlerinden bir duygusal dengedir. Tefekkür sayesinde 
kendisini algıladığımız manadaki Tanrı ile aramızdaki 
bağlantıyı genişletebilir ve derinleştirebiliriz.

ONİKİ VE ONİKÎ, s.93-94 (Türkçe)
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Affederek Başlayın
Başka bir kişiyle olan çarpık veya kopmuş bir ilişkiyi 
ele aldığımız anda, duygularımız hemen savunmaya 
çekilirler. Yaptığımız hataya dönüp bakmaktan 
kaçındığımız zaman yeni bir hata yapıyoruz demektir. O 
kişiye karşı hatalarımızın sorumluluğundan kaçabilmek 
için dikkatlerimizi onun bize yaptığı hatalara çeviririz. 
Zafer kazanmış bir eda ile onun hatalı tavrını, kendi 
hatalarımızı azaltmak ya da unutmak için bir bahane 
olarak kullanırız.

Tam bu noktada kendimizi acımasızca ele almamız 
gerekir. Tencere dibin kara, seninki benden kara 
demenin pek anlamı yoktur. Unutmayalım ki, hasta 
duyguların kurbanları yalnızca alkolikler değildir. 
Çoğunlukla dert yoldaşı olduğumuz kişilerle, dertlerine 
bizim sebep olduğumuz insanlarla bir aradayız.

Eğer kendimiz için a f dileyecek isek neden olanları 
toptan affederek işe başlamıyoruz?

ONİKl VE ONÎKİ, s.74 (Türkçe)
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Mucizevi Güç
Her erkeğin, kadının ve çocuğun ruhunun 
derinliklerinde bir Tanrı fikrinin esası vardır. Ancak, 
maddiyata yönelmek, büyük acılar, hayat kavgası vs. 
bazan onu gölgeleyebilir, ama yine bir şekilde oradadır. 
Bizden daha kuvvetliye inanış ve o kuvvetin insan 
hayatında meydana gelen mucizelerde belirmesi tarih 
kadar eski ve gerçektir.

« « « » » »

“ tnanç ya coşkulu bir kişinin önünde ufuklar açar ya da 
insanın kendisinin bizzat yaşadığı ikna edici bir örnekle 
kazanılır. İnanca, bazan mantıkla da ulaşılabilir. 
Örneğin, pek çok din adamı, St.Thomas Aquinas’m 
Tanrı’nın varlığını sırf mantıkla ispat ettiğine inanır. 
Fakat ya bunların hiç biri kişiye inanç kazandıramazsa? 
Bu benim en büyük ikilemim.

Ne zaman ki alkole karşı güçsüz olduğuma tüm 
kalbimle inandım ve Tanrı’ya yöneldim, o zaman 
manevi uyanışı yaşadım. Önce beni özgürlüğüme 
kavuşturan bu deneyimi yaşadım, ardından da inanç 
geldi - gerçek bir armağan!”

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.44 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1966
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Hiç Kızmadan
Diyelim ki, kamuoyu, gerçekte hiç bir dayanağı 
olmaksızın, çok sert bir biçimde A.A.’ya saldırıya geçti 
ya da A.A. ile alay etti. Böyle bir durumda en iyi 
savunma, hiç bir şekilde savunma yapmamak - kamuoyu 
önünde sessiz kalmak olacaktır. Moralimizi bozmadan, 
mantıksız eleştirilerin üzerinde hiç durmazsak, bir süre 
sonra her şey yatışacaktır. Saldırılar sürer ve 
kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği açıkça anlaşılırsa, 
en akıllıca davranış, A.A.’ya saldıranlarla sakin sakin 
konuşmak ve onlara doğru bilgiler vermek olacaktır.

Fakat eğer eleştirilerde az da olsa bir gerçek payı varsa, 
o zaman da yine bizi eleştirenlerle teke tek konuşarak 
eleştirilerin haklılığını kabul etmek ve teşekkürlerimizi 
iletmek iyi olur.

Ama koşullar ne olursa olsun, kızgınlık göstermemeli ya 
da cezalandırmak gibi bir niyet taşımamalıyız.

« « « » » »
Önce kusurlarımızın bazılarından hoşlandığımızı 
farketmemiz gerekmektedir. Kendini haklı gören 
kızgınlık da çok zevkli olabilir. Çoğu insanın bizi 
rahatsız ettiği gerçeği, rahatlatıcı bir üstünlük duygusu 
getirdiğinden, tersine, bizi tatmin edebilir.

1. TWELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM), s.69
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.62
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içkiye Geri Dönüş - Ve Grup
içkiyi bıraktığımız ilk günlerde en büyük korkumuz 
ayağımızın kayması, içkiye geri dönüştür. İlk başlarda 
yardıma çalıştığımız hemen her alkoliğin ayağı kaymaya 
başladı - gerçi bu kişilerin o sırada tamamen ayık 
oldukları da su götürür. Kimileri altı ay ya da 
bilemediniz bir yıl ayık gezip sonra tekrar içti. Böyle 
durumlar her zaman gerçek bir felaket olmuştur. 
Hepimiz birbirimizin yüzüne bakar, ‘Acaba bir sonraki 
kim olacak?’ deriz.

Ayak kaymaları son derece ciddi bir zorluk olmakla 
beraber, bir grup olarak onları artık telaşa kapılmadan 
karşılayabiliyoruz. Korku kaybolmuştur. Alkol her 
zaman tek bir bireyi tehdit eder, ancak bir topluluk 
olarak bizi yıkamaz.

« « « » » »

“ Ayağı kayıp yeniden içmeye başlayan insanlarla ayık 
kalmanın en iyi yönteminin ne olduğunu tartışmanın hiç 
bir yaran yoktur. Neden içen insanlar içmeyenlere nasıl 
ayık kalınabileceğinin en iyi yolunun ne olduğunu 
anlatsın ki?

En iyisi bu insanlara şakacı bir yolla yaklaşmak olur - 
onlara hoşça vakit geçirip geçirmediklerini sorun. Eğer 
fazla gürültücü ve bela arayan bir tavır içindeyseler, 
dostça yollarından çekilin.”

1. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞÎT OLDU), s.97
2. MEKTUP, 1942
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A.A.’yı Birimiz ve Hepimiz Kurduk
Dunca dost, araç ve yöntem ile, temelleri dünyanın dört 
köşesine atılmış olan bu muhteşem yapıyı, A.A.’yı 
kurma imkanını bize bahşeden Tanrı’ya şükürler olsun.

Tabanına, şifa veren Oniki Basamağı yazdık. 
Duvarlarına ve payandalarına, Tanrı istediği sürece bizi 
birlik olarak bir arada tutacak A.A. Geleneklerini 
yerleştirdik. Şevkli yürekler ve eller kuleyi yerli yerine 
oturttu. Kule, ‘Hizmet’ adını taşıyor. Dilerim, hep 
dümdüz yukarı, Tann’ya doğru uzanır.

« « « » » »

“ A.A.’nın mesajını her yere taşıyabilmemizi ve 
birliğimizdeki önemli gelişmeleri yalnızca birkaç kişiye 
değil, gerçekte hepimizin emek ve çalışmasına 
borçluyuz.”

1. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.234
2. KONUŞMA, 1959
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Alçakgönüllülüğü Kavrayış
Alçakgönüllülüğü kavrayışımız, bize yepyeni bir bakış 
açısı getirir. Gözlerimiz, bencilliğimizi söndürmekle 
vardığımız sıkıntılı mücadele sonunda ortaya çıkan 
olağanüstü değerleri görmeye başlarlar. Şu ana kadar 
yaşamlarımız büyük ölçüde acı ve sorunlardan kaçmak 
üzerine kurulmuştu. Bulduğumuz çözüm ise şişeye 
sarılmaktı.

Daha sonra A.A.’da gördük ve dinledik. Her yerde 
başarısızlık ve zilletin alçakgönüllülük yoluyla 
erdemlere dönüştüğünü gördük.

« « « » » »

A.A. programında ilerleme kaydetmiş olanlar için 
alçakgönüllülük, gerçekte kim ve ne olduğumuzun net 
bir şekilde anlaşılması, ve sonra da ne olabileceğimiz 
konusunda göstereceğimiz içtenlikli çabalar anlamına 
gelir.

ONİKİ VE ONÎKİ
1. s.70 (Türkçe)
2. s.55 (Türkçe)
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Hayal Gücü Yapıcı Olabilir
I3ir zamanlar hakikati şişelerde yaratabilmek için düş 
gücümüzü ne kadar zorladığımızı, biraz da nedametle 
natırlarız. Evet, kendimizi bu tür hayallere coşkuyla 
kaptırmıştık, değil mi? Ve bugünlerde ayık olmamıza 
karşın sık sık aynı şeyi yapmaya çalışmıyor muyuz?

Belki de problemimiz hayal gücümüzü kullanmamız 
değildi. Belki de gerçek sorunumuz hayal gücümüzü 
doğru hedeflere yöneltme konusundaki 
yeteneksizliğimizdi. Yapıcı düş gücünün etkisi 
sonsuzdur. Bütün başarılar onunla başlar ve onun 
üzerine kurulur. Hiç kimse önce planını yapmadan bir 
ev inşa edemez.

ONİKİ VE ONÎKİ, s.92-93 (Türkçe)
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Uygulamada Hoşgörü
“ Hoşgörü ve sevgi ilkelerinin gerçek yaşamda 
uygulanmalan gerektiğini anladık. Hiç kimseye bizim 
bulduğumuz formülü kabul etmesi gerektiğini, aksi 
takdirde aforoz edileceğini söyleyemeyiz, hatta ima bile 
edemeyiz. Bir ateist bir A.A. toplantısında Tanrı’yı hala 
inkar ettiğini fakat hem tavır hem de görünüş olarak 
müthiş değiştiğini söyleyebilir. Bu kişinin fikirlerini kısa 
bir süre sonra değiştireceğini deneyimlerimizden 
biliyoruz; ama hiç kimse kalkıp da ona fikirlerini 
değiştirmesi gerektiğini söylemez.

Herkese kucak açma ve hoşgörü ilkesini daha da ileri 
götürmek için, kimseye din konusunda baskı 
yapmıyoruz. Alkol sorunu olan ve bu sorundan kurtulup 
hayatlarını çevreleriyle mutlu bir uyum içinde geçirmek 
isteyen herkes, yalnızca aramıza katılarak A.A. üyesi 
olabilir. Sadece samimiyet gereklidir. Fakat bunu bile 
şart koşmayız.

Böyle bir ortamda inanan veya inanmayan herkes, 
hayatından son derece memnun ve bu beraberlikten 
yarar sağlayarak bir araya gelir. Manevi büyüme fırsatı 
herkese açıktır.”

MEKTUP, 1940
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İki Uç Arasında
“ Asıl soru şu: Deneyimlerimizden bir şeyler
öğrenebilecek, böylece büyüyebilecek miyiz ve diğer 
insanların da Tanrı yolunda büyümelerine yardımcı 
olabilecek miyiz?

Bunu yapmayı reddedersek, ki muhtemelen 
reddedeceğiz, o zaman cezalandırılacağız. Ve eğer 
kendimizin, aslında yakınında bile olmadığımız bir 
mükemmelliğe ulaştığımızı sanırsak, yine aynı şekilde 
cezalandırılacağız.

Alçakgönüllülük ve ilerlemeye giden yol galiba bu iki 
uç arasında bir yerde. Serkeşlikten yavaş yavaş 
uzaklaşırken, hiç kuşkusuz gerçek mükemmellikten de 
milyonlarca yıl ötedeyiz.”

MEKTUP, 1959



160

Hep Kendini Haklı Görenler ve 
Alçakgönüllülük

Biz alkoliklerin içmek konusunda kendimizi haklı görmekte 
dünyada üstümüze yoktur. A.A.’ya geldikten sonra, A.A. için 
büyük işler bahanesinden güç alarak, adsızhğımızı hiçe sayar, 
eskiden olduğu gibi, kişisel güç ve itibar, şan, şöhret ve para 
peşine düşeriz. Bu, felaketimiz demektir. Bizi geçmişte hayal 
kırıklığına uğradığımızda içkiye götüren de aym dürtülerdi.

Dr. Bob aslında benden çok daha alçakgönüllü bir insandı, ve 
adsızlığı da kolayca kabul etti. Hastalığının ölümcül olduğu 
kesin olarak anlaşılınca bazı arkadaşları onun ve eşi Anne’ in 
adına A .A .’nın kurucusu ve hayat arkadaşına yakışır bir anıt 
dikilmesini önerdiler. Bunu bana anlatırken Dr. Bob tatlı tatlı 
gülümsüyordu. ‘Tann onlardan razı olsun’ dedi. ‘Çok iyi 
niyetli insanlar. Ama sen ve ben, Bili, biz de herkes gibi 
gömülelim.’

Akron’daki kabristanda Dr. Bob’ la Anne’ in yattığı yerde 
şimdi üzerinde A.A. ile ilgili tek bir sözcük olmayan basit bir 
taş var. Alçakgönüllülüğün bu en büyük örneğinde A.A. için 
her türlü yazı-çiziden daha kalıcı bir değer var.

A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞlT OLDU)
1. s.292-293
2. s. 136-137
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Kimin Vicdan Araştırması?
Aramızdan birinin çok özel tecrübelerini onun izni 
olmadan hiç kimseye anlatmayız. Ancak bu kişinin bu 
davranışımızı onaylayacağından eminsek onun 
tecrübelerini paylaşırız. Mümkün olduğu kadar kendi 
hikayelerimizi örnek veririz. Kişi kendi başından 
geçenleri gülerek ve özeleştiri yaparak anlatabilir ama 
başkası onun hikayesini anlatırsa bundan 
hoşlanmayabilir.

« « « » » »

Kuvvetli ve zayıf taraflarımızı sürekli olarak gözden 
geçirmek ve bu koşullarda gerçekten gelişmeye ve 
öğrenmeye arzulu olmak bizim için bir zorunluluktur. 
Biz alkolikler bunu güç yoldan öğrendik. Daha 
deneyimli insanlar, tabii ki her zaman, her yerde 
kendilerini inceleyip eleştirmişlerdir.

1. ADSIZ A LKO LİKLER, s . 107 (Türkçe)
2. ONÎKİ VE ONİKİ, s.82 (Türkçe)



162

“İşi Basit Tutalım”
“ Manevi sadelikle işlevsel sadeliği birbirinden kesin 
olarak ayırmak gerekir.

A.A., bizim anladığımız anlamda bir Tanrı’ya sığınmak 
dışında hiç bir dine öneri getirmiyor dediğimizde, 
çelişki ve dışlamalara meydan vermeyerek A.A. 
yaşamını büyük ölçüde sadeleştiriyoruz.

Fakat konu grupların, bölgelerin ve bir bütün olarak 
A .A .’nın eylemi olduğunda mesajımızı başkalarına 
taşımak için bir dereceye kadar örgütlenmek zorundayız 
- aksi takdirde bir karmaşa ile karşı karşıya kalırız. Ve 
karmaşa sadelik değildir.”

« « « » » »

Geçici ya da görünüşte ‘ iyi’nin, kalıcı ‘en iyi’nin 
amansız düşmanı olabileceğini öğrendim. Konu, 
A .A.’mn varlığını sürdürmesi olunca, en iyiden başka 
bir şeyle yetinemeyiz.

1. MEKTUP, 1966
2. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.294
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Kurtuluş ve Sevinç
Bir zamanlar çektiğimiz bütün ızdırapları kim söze 
dökebilir ve içkiden vazgeçince duyduğumuz özgürlük 
ve sevinci kim tahmin edebilir? Kim, A.A. vasıtasıyla 
Tanrı’nın bize bahşettiklerinin akıl almaz sonuçlarını 
anlatabilir?

Yüzyıllardır bizim gibi kadın ve erkeklerin hem 
beyinlerini hem de vücutlarını esir almış olan umutsuz 
ve ölümcül içki köleliğinden tümüyle kurtuluşumuzun 
derin gizemine kim girebilir?

« « « » » »

Biz neşe ve kahkahanın gerekli olduğuna inanıyoruz. 
Bize dışarıdan bakanlar trajik bir anımızı kahkahalarla 
hatırladığımızı gördükleri zaman bize şaşkınlıkla 
bakıyorlar. Neden gülmeyelim? Biz iyileştik ve 
başkalarını da iyileştirecek bir güç kazandık. 
Neşelenmek, gülmek için bundan daha iyi bir sebep 
olabilir mi?

1. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.44-45
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s. 113 (Türkçe)
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Çıkış Yolu
Kişinin kendi kusurlarını bir başkasına itiraf etmesi 
yöntemi çok eskilere dayanmaktadır. Bu uygulama her 
asırda geçerli olmuş, ve maneviyatı seçmiş gerçek 
dindarların yaşam tarzının en belirgin özelliği olmuştur.

Fakat din, artık günümüzde bu çıkış yolunun tek aracı 
olmaktan çıkmıştır. Psikiyatristler ve ruhbilimciler, her 
insanın kendi karakter bozuklukları hakkında 
bilgilenmesinin ve bunların anlayışlı ve güvenilir bir kişi 
ile tartışılmasının ne kadar önemli bir gereksinim olduğu 
konusuna dikkat çekmektedirler.

Alkolikler söz konusu olduğu zaman A.A., daha da ileri 
gider. Çoğumuz, zaaflarımızı korkusuzca bir başkasına 
itiraf etmedikçe ayık kalamayacağımızı söyleyecektir. 
Bunu denemeye istekli olmadan Tann’nın lütfunun bize 
ulaşarak yıkıcı saplantılarımızdan bizi kurtaramayacağı 
açıktır.

ONİKİ VE ONİKÎ, s.53 (Türkçe)
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Başkalarına Yardımda 
(Onikinci Basamak) “Başarı”

“Onikinci Basamağı uygularken hemen sonuca 
ulaşmanın önemli olmadığını biliyoruz. Bazı insanlar bir 
diğer alkoliğe yardımda hemen başarıya ulaşırlar ve 
büyük olasılıkla kendilerine fazla güvenmeye başlarlar. 
O kadar başarılı olamayanların ise ilk başta moralleri 
bozulur.

Aslında, Onikinci Basamağı uygulayan kişinin başarısı 
ya da başarısızlığı, yardıma çalıştığı kişiyle ilgili olarak, 
şansına bağlıdır. Bazan insanın karşısına içkiyi 
bırakmaya hazır ve hemen bırakabilecek kişiler çıkar. 
Böyle bir kişiye yardım etmeye çalışsaydı, görünüşte 
başarısız olan arkadaşımız da muhtemelen aynı olumlu 
sonucu alacaktı. Ortalamalar yasasını öne sürmeden 
önce çok sayıda yeni gelenle çalışmak gerekir.”

« M « » » »

Gerçek iletişim karşılıklı gereksinim esasına bağlı 
olmalıdır. Her rehberin sonunda, yardım etmeye çalıştığı 
insan kadar kendisinin de ihtiyaçları olduğunu 
alçakgönüllülükle kabul etmesi gerekecektir.

1. MEKTUP, 1942
2. A.A. TODAY (A .A .’NIN BUGÜNÜ), s. 10



166

Kötülük Seni Korkutmasın

Biz A .A.’ lar, herkes gibi, tarihin hiç bir döneminde 
olmadığı kadar büyük ve yıkıcı korkularla dolu bir 
dünyada yaşıyoruz. Buna rağmen dünyada büyük 
inançlar, adalet ve kardeşliğe büyük özlemler vardır. 
Yine de hiç kimse, sonuçta dünyada kıyamet mi 
kopacak yoksa, Tanrı isterse, insanoğlunun bugüne 
kadar bildiği en parlak çağ mı başlayacak, söyleyemez.

Eminim A.A.’ lar ne demek istediğimi anlayacaklardır. 
Hepimiz kendi yaşamlarımızda aynı korkunç belirsizliği 
yaşadık. Hiç bir üstünlük duygusuna kapılmaksızm, 
dünyanın geleceği ne olursa olsun, bu gelecekten 
korkmadığımızı söyleyebiliyoruz. “ Hiç bir kötülükten 
korkmuyoruz. Bizim değil, Sen’ in istediğin olur Tanrı” 
demeyi öğrendik.

GRAPEVINE, OCAK 1962
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Mükemmel Olmak Değil İlerlemek

Oniki Basamağı okuduğumuzda bir çoğumuz ‘Bunlar 
çok zor kurallar. Yapamayacağım, devam 
edemeyeceğim’ diyerek itiraz ettiler. Cesaretinizi 
kaybetmeyiniz. Hiç birimiz bu kuralları hakkıyla 
uygulayamadık. Hiç birimiz evliya değiliz.

Esas nokta manevi yönden büyümeyi istememizdir. 
Koyduğumuz kurallar ilerlememizde yardımcı olacak 
kılavuzlardır. Amacımız manevi açıdan mükemmel 
olmak değil ilerlemektir.

« « « » » »

“ Biz iyileşmiş alkolikler, erdemlerden ziyade 
eksikliklerimizde ve bu eksiklikleri gidermek için 
gösterdiğimiz ortak çabalarda kardeşiz.”

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.48 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1946
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Tann’nın Armağanlarım Kabul Etmek

“Birçok ilahiyat alimi ani manevi kavrayışların özel bir 
paye, hatta bir tür Tanrı ile buluşma olduğunu 
söylüyorlarsa da ben bu görüşe katılmıyorum. Her 
insan, nitelikleri ister iyi ister kötü olsun, kutsal manevi 
alemin bir parçasıdır. Dolayısıyla, hepimizin yeri 
ayrıdır. Tann’nın bir kişiyi bir diğerine göre daha 
yüceltmek istediğine inanamıyorum.

Hepimiz, önce olumsuz tavırlarımızdan dolayı başımızı 
taşa vurduğumuzu ve böylece bir değişim deneyiminden 
geçerek güzel armağanlara hazır hale geldiğimizi hiç 
aklımızdan çıkarmamalı ve Tann’nın ihsan ettiği bu 
armağanları derin bir alçakgönüllülükle kabul etmeliyiz. 
Manevi deneyimlerimizin temelinde, kendi 
alkolizmimiz ve bunun sonucunda egomuzun 
paramparça oluşu, dibe vuruşumuz yatmaktadır.”

MEKTUP, 1964
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Öğrenmenin Sonu Yok

“ Yıllanmış bir A.A. olarak şunu söyleyebilirim; benim 
deneyimlerim, bir dereceye kadar, sizinkilerle ve diğer 
pek çok A.A.’nınkiyle benzeşir. Gün gelir, gruplarda, 
bölgelerde ya da benim durumumda olduğu gibi, bir 
bütün olarak A .A.’da aktif olarak görev almamıza izin 
verilmez. Sonunda kendi manevi deneyimimiz kadar 
değerimiz olur. Bu mertebede, yararlı simgeler oluruz - 
hepsi o kadar.”

« « « » » »

“ Ben A.A. hareketinin bir zamanlar düşündüğüm gibi, 
hocası değil bir öğrencisiyim.”

1. MEKTUP, 1964
2. MEKTUP, 1949
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Kimin İdaresi?

A.A.’ lann, evle ilgili sarsıcı bir kriz veya mali bir 
bunalımdan küçük bir hatanın düzeltilmesine kadar 
yayılan geniş bir sorunlar seli için iman ve içtenlikle 
Tanrı’nm açık rehberliğini dilediklerini gördük. 
Yaşamını bu tür dua ile, Tanrı’dan böyle kendi işine 
gelen yanıtlar talep ederek katı bir şekilde yönetmeye 
çalışan bir A.A. veya herhangi bir kişi, gerçekten 
uyumsuz bir bireydir. Eylemlerine karşı herhangi bir 
sorgulama veya eleştiri karşısında hemen küçük ya da 
büyük tüm meseleler için duanın yol göstericiliğine 
inandığını ileri sürer.

Kendi hüsnü kuruntusunun ve insanlardaki her şeyi 
kendi çıkarma uygun bir mantığa oturtma eğiliminin 
kendini doğru yoldan saptırdığını unutmuş olabilir. 
Çeşitli durumlar ve sorunlara kendi arzusunu, rahatça, 
sanki Tann’nın emriymiş gibi uygular.

ONÎKİ VE ONtKİ, s.95 (Türkçe)
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Kar Payları ve Bilinmeyenler

“A.A.’nın bireyin ayık kalması ile ilgili amacı yanlış 
anlaşılır. Kimilerine göre, A.A.’dan elde edilebilecek tek 
kazanç budur. Bizleri, iyiye doğru çok az değişmiş - ya 
da hiç değişmemiş - artık içmeyen alkolikler olarak 
algılarlar. Bu kanaat yanlıştır. Bizler biliyoruz ki kalıcı 
bir ayıklığa ancak hayata ve insanlara tek tek 
bakışımızda köklü bir değişimle, içki içme isteğini 
tamamen ortadan kaldıracak manevi bir uyanışla 
ulaşabiliriz.”

« « « » » »

“ Herkes gibi, siz de kendi kendinize sorarsınız: ‘Ben 
kimim? Neredeyim? Bundan sonra ne olacağım?’ 
Aydınlanma süreci yavaştır. Fakat, sonunda, 
arayışlarımızın neticesinde mutlaka bir şey buluruz. 
Tüm bilinmeyenlerin yanıtı aslında çok basittir. Manevi 
gelişmenin özü büyümeye istekli olmaktır.”

1. MEKTUP, 1966
2. MEKTUP, 1955
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Dürüstlük Üzerine

“Mutlak dürüstlüğü tam olarak ancak Tanrı bilebilir. 
Bundan dolayı da, bizler bu büyük idealin ne olduğunu - 
elimizden geldiğince - kavramaya çalışmalıyız.

Hatalarla doluyuz, ve yaşam boyu da daha pek çok 
yanlış yapacağız; dolayısıyla, mutlak dürüstlüğe 
ulaşacağımızı varsaymak küstahlıktan başka bir şey 
değildir. Yapabileceğimiz en iyi şey biraz daha dürüst 
olmaya gayret etmektir.

Bazan sevgiyi, rasgele bir ‘tam dürüstlük’den üstün 
tutmamız gerekir. ‘Mükemmel dürüstlük’ adı altında, 
başkalarını zalimce ve hiç gereği yokken yaralayamayız. 
însan hep şunu sormalı: ‘ Sevgimi en iyi şekilde 
gösterecek ne yapabilirim?’”

MEKTUP, 1966
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Gerçeğin Kökleri

Kişisel bir değerlendirmeye girmek gerekiyordu. Kişisel 
envanter yapacaktık. Bu Dördüncü Basamaktı. Nasıl bir 
iş yerinde envanter yapmak bir araştırma ve doğruyu 
bulma işlemiyse bizim için de öyle olmalıydı. Bir 
mağazada elde ne kadar stoğun olduğunu, ne kadar 
malın bozulmuş ve satılamaz olduğunu öğrenmek ve bu 
malları acımadan tasfiye etmek envanter yapmanın 
amaçlarıdır. Eğer bir iş adamı başarılı olmak istiyorsa 
envanter sonuçları hakkında dürüst olmalıdır.

Biz de yaşamımızla aynı şeyi yapmak zorundaydık. 
Dürüst bir şekilde stoklarımızı saydık.

« « « » » »

“ İdrakimiz geliştikçe, yaşam boyu sürecek bir manevi 
huzura kavuşabiliriz; bunu ben kendi deneyimlerimden 
de biliyorum. Hastalıklı düşüncelerin yerini gerçekler 
alacak ve bu gerçeklerin kökleri bizi mahvedebilecek ya 
da bizim etkilenip kendi kendimizi yok edebileceğimiz 
tüm fırtınalara dayanabilecek kadar sağlam olacak.”

1. ADSIZ A LKO LİKLER, s.51 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1949
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Yapıcı Güçler

Benim kafamda çok derinlere kök salmış bir engel vardı. 
Aynı engeli bugün A.A.’ya yeni katılan ve kendilerini 
ateist veya şüpheci olarak tanımlayanlarda da 
gözlemliyorum. Bu insanlar inanmamaya öylesine 
meram etmişler ki açık fikirle Tanrı’yı aramak yerine 
galiba bir cenaze kaldırıcısı ile randevulaşmayı tercih 
ediyorlar.

Ne mutlu bana ve benim gibi A .A.’ya katılanlara ki, 
kardeşliğimizi etkileyen yapıcı güçler, her defasında bu 
katır inadını kırmayı başarır. Alkol bizi yerle bir etti. 
Sonra artık içmeyen alkolikleri gördük, bunlar canlı 
kanıtlardı. Etrafımızı, bize yürekleriyle seslenen insanlar 
sardı; sonunda teslim olduk.

Ve sonra, mantığa aykırı gibi gelse de, kendimizi yeni 
bir boyutta, maneviyat ve inancm gerçek dünyasında 
bulduk. Yeterli istek, yeterli derecede açık fikirlilik - işte 
hepsi bu!

A.A. TODAY (A .A.’NIN BUGÜNÜ), s.9
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A.A.’da Hoşgörü

A.A.’ya her çeşit insan gelir. Kısa bir süre önce bir gün 
ben de büromda A.A. üyesi bir kontesle oturup 
konuştum. Aynı akşam toplantıya gittim. Kıştı; kibar 
görünüşlü bir bey kapıda durmuş gelenlerin paltolarım 
alıyordu. ‘ Bu kim?’ diye sordum.

‘Epeydir toplantılara geliyor. Herkes sever onu. Bir 
zamanlar Al Capone’un çetesindeymiş,’ dediler. îşte 
A.A. bugün bu kadar evrensel.

« « « » » »

Biz kimseyi imana giden yolun tek olduğuna 
inandırmaya çalışmıyoruz. Hepimiz, ırkımız, itikadımız, 
rengimiz ne olursa olsun Yaradan’ ın evlatlarıyız. 
Dilediğimiz zaman ve dürüst olduğumuz takdirde 
O’nunla sade ve anlaşılır bir ilişkiye girebiliriz.

1. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s. 102
2. ADSIZ A LKO LİKLER, s.22 (Türkçe)
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Tahakküm ve Talep

Farkedemediğimiz esas gerçek, başka bir insanla gerçek 
bir dostluk kurma yeteneğimizin olmamasıdır. 
Bencilliğimiz bize iki tür tuzak kurar. Ya 
çevremizdekilere inatla hükmetmeye çalışırız ya da 
onlara çok fazla bağımlı hale geliriz.

İnsanlara çok fazla dayandığımızda eninde sonunda 
hayal kırıklığına uğrarız, çünkü onlar da birer insan 
oldukları için ardı arkası kesilmeyen taleplerimizi 
karşılayamayacaklardır. Bu yolla güvensizlik duygumuz 
cerahatli bir yara gibi azacaktır.

Başkalarını arzularımız doğrultusunda kullanmaya 
kalkıştığımızda, bir yerde isyan ederek bize karşı 
geleceklerdir. Bunun sonucu olarak kırılıp öc alma 
duyguları ile dolacağız.

. « « » » »

Bağlılık benim için talep etmek anlamına geliyordu; 
çevremdeki herkese ve her şeye sahip olmak, onları 
kontrol etmek istiyordum.

1. ONİKİ VE ONİKÎ, s.50 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, OCAK 1958
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İçkiden Vazgeçmeden Önce ve Sonra - Para

İçki içerken, para sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi 
geliyordu. Ama ayılınca aklımız başımıza geliyor ve bu 
sefer de cimrileşiyorduk. Aslında, bilinç altmda, belki 
de paranın bir dahaki içki alemi için lazım olacağını 
düşünüyor ve onun için saklıyorduk. Para bizim için 
zevk ve de kendimize verdiğimiz önemin sembolü idi. 
İçki alışkanlığımız ilerledikçe, para bize daha fazla içki 
ve onunla birlikte unutmanın konforunu temin eden bir 
vasıta oldu.

« « M » » »

Maddi açıdan yavaş yavaş kendimize gelirken paraya 
öncelik vermenin doğru olmadığını hatırlamamız 
gerekli. Bizim durumumuzda maddiyat, manevi 
ilerlememizden daima sonra gelir, asla önce değil.

1. ONİK.İ VE ONİKİ, s.l 11 (Türkçe)
2. ADSIZ A LKO LİKLER, s. 108 (Türkçe)
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Yere Sağlam Basmak

Kendi yarattıkları yapmacık bir manevi alemde yaşayan 
bazı alkolikler kısa zamanda ne kadar çocukça olduğunu 
anladılar. İçine düştükleri bu rüya alemi zamanla yerini 
anlamlı bir amaca bıraktı ve Tann’nın kudretinin bilinci 
içlerinde daha da büyüdü.

Tanrı başımızın onunla beraber bulutlarda olmasını 
istese de ayaklarımızın da sağlam bir şekilde yere 
basmasını ister. Bizler yukarılarda olsak bile yardım 
edeceğimiz arkadaşlarımız yeryüzündedir ve bizim 
bütün işimizin orada yapılması gerekmektedir. O 
bakımdan başaracağımız işleri düşündüğümüzde 
gerçekçi olmamız gerekiyor. Koyu bir manevi yaşam ile 
akıllı ve mutlu bir işe yararlılığın çelişmediğini gördük.

ADSIZ A LKOLİKLER, s.l 11 (Türkçe)
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Kızgınlıkla Başa Çıkmak

Kızgınlıklar pek az kişiye alkoliklere verdiği zararı 
vermiştir. Bir öfke patlaması bütün bir günü mahvedebilir. 
Kafamızdan söküp atamadığımız bir garez ise bizi tümüyle 
perişan edebilir. Üstelik haklı ve haksız kızgınlığı 
ayırabilecek kadar yetenekli de değiliz. Öfkemizi hep haklı 
gösterdiğimizi biliyoruz. Kızgınlık, daha dengeli insanların 
ara sıra kendilerini kaptırdıkları bu lüks, bizleri sonu 
gelmez bir duygusal kargaşa içinde bırakabilir. Bu ‘kuru’ 
sarhoşluklar, bizi sık sık şişeye yöneltti.

« « « » » »

Hiç bir şey dilini ve kalemini tutma kadar faydalı 
olamaz. Çabucak parlayan eleştiri ve inatçı 
tartışmalardan kaçınmalıyız. Bunlar kin ve kibirle 
yemlenmiş tuzaklardır. Bu yemler bizi çektiğinde, 
kendimizi geri çekilip düşünecek şekilde eğitmeliyiz. 
Kendimizi otomatik olarak dizginleyecek duruma 
gelmedikçe ne iyi davranışlarda bulunabilir ne de 
olumlu düşünebiliriz.

ONÎKI VE ONİKİ
1. s.84 (Türkçe)
2. s.85 (Türkçe)
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Toplumun Sorunu

Alkolizm sorununun çözümü eğitimde gibi görünüyor - 
okullarda, tıp fakültelerinde, din adamlan ve işverenler 
arasında, ailede ve toplumda eğitim. Beşikten mezara 
kadar, alkoliğin ve alkolik olması ihtimali olan kişinin 
çevresi gerçek ve derin bir anlayış ve bilgi ile 
kuşatılmak.

Bu da gerektiği gibi sunulan, gerçeklere dayalı bir 
eğitim anlamına geliyor. Şimdiye kadar alkolizme, bir 
hastalık olmaktan çok, bir ahlak sorunu olarak 
yaklaşıldı.

Peki, bu eğitimi kim verecek? Açıktır ki bu, hem 
A .A .’nın hem de uzmanlann görevi. Biz A.A.’ lar teke 
tek insanlara yardım edebiliriz, fakat bir bütün olarak 
A.A., eğitim alanına doğrudan giremez, girmemelidir 
de. Bundan dolayı, diğer kurumların ve A.A. dışındaki 
dostların para olarak ve çabalarıyla yardım etmeye 
istekli olmalarına güvenmek zorundayız.

GRAPEVINE, MART 1958
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Hayali Mükemmelik

Biz A.A.’nın eski üyeleri manevi büyümemizle gurur 
duyma belirtileri gösterdiğimizde hemen bir ibare 
yazdık: ‘Üç günde aziz olmaya kalkışma!’

Bu ibare, gerekli çabayı göstermek için bulduğumuz bir 
bahane gibi gözükebilir. Fakat gerçek anlamı 
kavrandığında aslında tam tersi olduğu anlaşılır. 
Gururun gözlerimizi kör etmemesi ve mükemmelliğe 
eriştiğimiz gibi hayallere kapılmamamız için A .A.’mn 
bir uyarısı bu.

« « « » » »

Sadece alkol karşısında mutlak olarak güçsüz 
olduğumuzu itiraf ettiğimiz Birinci Basamak tam olarak 
uygulanabilir. Geri kalan onbir Basamak mükemmelliği 
sadece amaçlar. Bunlar bizim yöneldiğimiz hedefler ve 
gelişmemizi ölçtüğümüz cetvellerdir.

1. GRAPEV1NE, HAZİRAN 1961
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.64 (Türkçe)
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Manevi Deneyimlerin Gerçekliği

“Belki aklınıza gerçek manevi deneyim bir hayalden mi 
ibaret sorusu takılabilir. Hayal’ in ne olduğunun 
tartışılmaz bir biçimde tanımlanabildiğinden 
kuşkuluyum. Oysa manevi deneyimleri yaşamış 
insanlar, bu deneyimlerin gerçek olduğunu söylüyor ve 
kanıtı da elde edilen sonuçlar. Bu lutfa erişmiş olanların 
istisnasız hepsi de iyiye doğru bir değişimden geçmiş 
kişiler. Böylesine değişmiş insanların hayal gördüklerini 
söylemek mümkün değil.

Kendi deneyimim de gerçek dediğimde bazılarınız 
benim kibirli bir insan olduğumu düşünebilir. Fakat 
şunu kesinlikle söyleyebilirim ki ben ve benim gibi pek 
çok insan için bu deneyimin meyveleri gerçek, ve 
nimetleri de sayılamayacak kadar çok.”

KONUŞMA, 1960
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Dehşet İçinde Bir Seyirci

“ Semeresini alamadığım birkaç yıl boyunca ‘A.A.’dan 
nasıl fayda sağlayacağını korku içinde düşünüp duran’ 
bir insandım. ‘Koşulları düzeltme’nin hep bana bağlı 
olduğunu sanıyordum. Hiç kimse bana ‘ Şunu yapsan iyi 
olur’ dememiş; neleri kesinlikle yapmam gerektiğini 
söyleyememişti. Her şeyi el yordamıyla, deneye-yanıia 
öğrenmek zorunda kalmıştım.

Başkalarına yardıma gittiğimde, onların yaptıklarından 
korkuyor, dediğim dedik bir tavır içinde oluyor, 
hoşgörüsüz davranıyordum. Sonuç olarak da hemen 
hemen hiç başarılı olamıyordum. Kızgındım; yüreğimi 
olumlu bir öneriye, örneğe, anlayışlı bir tavıra ya da 
sevgiye kapamıştım.”

« « « » » »

“ A.A.’da sık sık ‘ Liderlerimiz hükmetmez, örnek 
vererek yol gösterir’ denir. Eğer başkalarım iyi yönde 
etkilemek istiyorsak, öğütlediklerimizi kendimiz de 
yapmak zorundaydık - hatta öğüt vermekten de 
vazgeçmeliydik. Sessiz bir örnek bin kelimeden iyidir.”

1. MEKTUP, 1945
2. MEKTUP, 1966
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Zorluklarla Karşılaşmak

“ A .A .’daki manevi ve duygusal büyümemiz yalnızca 
başarıya değil, belki bundan da çok, başarısızlıklara ve 
aksiliklere bağlıdır. Bunu aklınızdan çıkarmamaya 
çalışın; olur ya, ayağınız kayıp içkiye dünseniz bile, bu 
kayma sizi aşağı çekmeyecek, aksine yukarı itecektir.

Biz A .A.’ lann hiç bir zaman zorluklar kadar iyi 
hocalarımız olmadı; zorluklardan bir şeyler öğrenmeyi 
reddettiğimiz durumlar hariç tabii.”

« « « » » »

“ Arada sırada hepimiz ağır eleştirilere hedef oluruz. 
Kızdığımız ya da incindiğimizde aynı şekilde cevap 
vermemek çok zordur. Yine de kendimizi tutup, bu 
eleştirilerin doğru olup olmadığını araştırabiliriz. Eğer 
eleştiriler doğru ise, kusurlarımızı kabul etmeliyiz. 
Böyle bir davranış, bizi eleştirenle aramızda karşılıklı 
bir anlayış oluşması için zemin hazırlar.

Diyelim bizi eleştirenler haksız. Atıp tutmaya devam 
ederlerse, onları kalbimizde affetmemiz hala mümkün. 
Belki mizah anlayışımız imdadımıza yetişir - hem 
affedebilir hem de unutabiliriz.”

1. MEKTUP, 1958
2. MEKTUP, 1966
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Geri Tepen Silah - Bumerang

On yaşındayken uzun boylu hantal bir çocuktum; diğer 
çocuklar kavgada itip kakarlardı. Bir yıl kadar moralim 
çok bozuktu; bunu çok iyi hatırlıyorum. Fakat ondan 
sonra kesin olarak kazanmaya karar verdim.

Bir gün büyükbabam elinde Avustralya’ya ait bir kitapla 
geldi ve ‘Bu kitapta yazdığına göre, bir Avustralya 
yerlisinden başka hiç kimse bumerang yapamaz ve 
kullanmayı bilmezmiş’ dedi.

‘ işte aradığım fırsat’ diye düşündüm. ‘Bumerang’ı 
Amerika’da yapan ve kullanan ilk insan ben olacağım.’ 
Bütün çocukların benzer hayalleri vardır; benimki ise 
altı ay süren güçlü bir dürtüydü. Sonunda bumerangı 
yaptım ve evin önündeki bahçede savurdum. O hızla 
geri gelirken az kalsın büyükbabamın başına çarpıyordu.

Duygusal yönden ise, beni sonradan ölümün eşiğine 
getiren bir başka bumerang yapmaya başlamıştım.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.53
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“Tek Koşul...”

Üçüncü Gelenek’ te A.A., içkiyle ciddi problemi olan 
herkese “Eğer sen, ‘ben bir A.A. üyesiyim’ diyorsan, 
A.A. üyesi sayılırsın” demektir. A.A.’ya dahil olduğunu 
söylersin ve kimse seni dışarıda bırakmaz. Kim 
olduğunun, ne kadar düştüğünün, duygusal 
problemlerinin ciddiyet derecesinin ve hatta işlediği 
suçların bile önemi yoktur; ne olursa olsun, senin A.A. 
dışında kalmanı istemeyiz. Biz sadece ayıklık 
konusunda bizim yakaladığımız büyük fırsatı senin de 
elde ettiğine emin olmak isteriz.

« « « » » »

Hiç kimsenin alkolizmden kurtulma şansını elinden 
almak istemiyoruz. Dışarlayıcı değil, kucaklayıcı olmak 
istiyoruz.

1. ONÎKİ VE ONİKİ, s. 128 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, AĞUSTOS 1946
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Laf mı Hareket mi?

işlediğimiz hataları tamir etmeye çalışırken, daha hala 
kendisine yaptıklarımızı unutmamış bir insana gidip de 
aniden dindar olduğumuzu söyleyerek onları 
şaşırtmayalım. Nfcden tam biz alkolik damgasından 
kurtulmaya çalışırken bize fanatik veya sıkıcı dindar 
damgası vursunlar. Eğer böyle yaparsak, ileride faydalı 
bir mesaj taşımak şansımızı da yok edebiliriz. Neden bu 
fırsatı şimdi kaçıralım?

Fakat kendisine yaklaşacağımız kimse bizim kötülükleri 
iyiye çevirme azmimizle etkilenmelidir. Onun için 
önemli olan bizim iyi niyetimizdir, yoksa o iyi niyeti 
nasıl elde ettiğimiz değil.

ADSIZ A LKO LtKLER, s.63 (Türkçe)
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Zorlukların Altından Kalkmak

Bir alkoliği fiziksel olarak alkolden uzaklaştırmaya 
çalışan her türlü iyileştirme planının başarısız olacağına 
inanıyoruz. Alkol şişesinin varlığından kendini 
korumaya çalışan bir alkolik bir müddet bunu 
başarabilir fakat bir süre sonra daha büyük bir iştahla 
şişeyi bağrına basacaktır. Biz de bu yolu denemedik 
değil. Şişeleri oraya buraya sakladık. Eve hiç içki 
sokmadık. Barların semtine uğramadık ama yine de bir 
zaman bir yerde şişeyle başbaşa kaldık. Aradığımız 
yanıt alkolden kaçış değil alkolden kurtuluştur.

«( « « » » »

‘Çabasız iman olmaz’ . Eğer alkolik bir insan manevi 
tarafını geliştirmek için çaba sarfetmezse, başkaları için 
özveride bulunmazsa ileride onu bekleyen zorlukların 
altından kalkamaz. Eğer çalışmazsa yeniden içkiye 
döner ve sonu ancak ölüm olur. O zaman da ortada iman 
falan kalmaz.

ADSIZ ALKO LİKLER
1. s.85 (Türkçe)
2. s. 12 (Türkçe)
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Deneyenler

Biz şüpheciler A .A.’yı takdir ediyorduk ve A .A.’nın 
mucizeler başardığını da kabul ettik. Ama, teorisinin 
yanlışlığı kanıtlanmasın diye deneyden kaçman bir bilim 
adamı gibi dua ve tefekkürden kaçtık.

Sonunda dua ve tefekkürü denediğimizde ortaya 
beklenmedik bir sonuç çıktı. Kendimizi farklı 
hissediyorduk; aslında biz artık farklı insanlardık. Ve 
böylece dua ve tefekküre aklımız yattı. Şunu gördük ki 
deneyen herkes aynı şeylere şahit olabilir. Şu sözlerde 
iyi bir şekilde ifade edildiği gibi “ dua ile alay edenler, 
hemen her zaman duayı yeterince denemeyenlerdir” .

ONİKİ VE O NlKl, s.90 (Türkçe)
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Ailede A.A.*

Yardım etmeye çalıştığınız alkolik sizin yardımınıza 
olumlu veya olumsuz bir cevap vermeyebilir. O zaman 
ailesine yardımcı olmamanız için bir neden yok. Onlarla 
arkadaşlığınızı sürdürün. Onlara alkolizmin ne olduğunu 
ve nasıl tedavi edileceğini anlatın. Aile de sizin tedavi 
yolunuzu öğrenmeli. Eğer onlar manevi yolun 
prensiplerini kabul ederlerse alkoliğin iyileşme şansı 
fazlalaşabilir. İçkiye devam etse bile hiç olmazsa aile 
için hayat daha çekilebilir bir hale gelebilir.

« « « » » »

Alkoliğin ailesi, eğer istemiyorlarsa, manevi değerlere 
dayalı bir hayata zorla itilmemeli. Onlara değişmek için 
zaman vermek gerekiyor. İyileşmekte olan alkoliğin 
davranışları sözlerden daha etkili olacak ve aileyi ikna 
edecektir.

ADSIZ A LKO LİKLER
1. s.82 (Türkçe)
2. s.68-69 (Türkçe)

*  Bugün, A.A. yaşam biçiminin ailede başlatılması Al-Anon 
Aile gruplarının ana amacıdır. 1981 yılı itibariyle dünyada 
19,750 Al-Anon grubu vardır. Al-Anon gruplan alkoliklerin 
eşleri ve akrabalarından oluşur. Ailelerin yaşamlarını düzene 
sokmalarında Al-Anonlar çok başanlı olmuşlardır.
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Alçakgönüllülüğün Başlangıcı

“Oniki Basamakta mutlak olan çok az şey vardır. 
Basamakların çoğu, bireyin deneyim ve görüşlerine 
bağlı olarak yoruma açıktır.

Bu nedenle, kişi Basamaklara nereden isterse, veya 
nereden başlayabiliyorsa, oradan başlar. Tanrı, ‘Üstün 
bir Kuvvet’ veya Yüksek Güç olarak tanımlanabilir. 
Yüksek Güç, başlangıçta binlerce A.A. üyesi için 
grubun kendisi olmuştur. Hele A .A.’ya yeni katılan kişi 
diğer üyelerin ayık olduğunu, kendisinin ise olmadığını 
bilirse, bu kabullenme daha da kolay olur.

Teslim olma ve kabullenme alçakgönüllülüğün 
başlangıcıdır. Yeni gelen hiç değilse Tanrı olmadığını 
kabul etmeye isteklidir. İhtiyacı olan başlangıç budur. 
Bundan sonra, eğer yumuşamaya ve yapabildiği kadar 
Basamak yapmaya istekliyse, manevi olarak büyüyeceği 
kesindir.”

MEKTUP, 1966
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Mesajı Taşımak

Onikinci Basamak, Adsız Alkolikler’ in ulaştığı hakikate 
açılan kapıdır. O kapının ardında, bizler, içimizde 
hapsedilmiş enerjiyi serbest bırakmanın ve onun verdiği 
sıkıntıdan kurtulmanın yarattığı heves ve arzuyla, 
mesajımızın, çaresizlik içinde kıvranan diğer alkoliklere 
ulaşmasına çalışırız. Oniki Basamağın tümünü, her 
işimizde uygulayabileceğimiz bir eyleme dönüştürme 
yollarını aranz.

« « « » » »

Bir alkoliğe, hiç bir zaman, ahlaki ve manevi yönden 
tepeden bakmayın. Sadece manevi aletlerinizi ortaya 
serin ve bırakın incelesin. Bu manevi yolun sizi nasıl 
kurtardığını ona anlatın. Arkadaşlığınızı ve içtenliğinizi 
sunun ona.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s. 101 (Türkçe)
2. ADSIZ A LKO LİKLER, s.80 (Türkçe)
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Manevi Mazeret

Vicdan araştırmasıyla ilgili ilk çabalarımız muhtemelen 
gerçekçi olmayacak. Bir zamanlar kendime yüksek 
değer biçmekte üstüme yoktu. Bazı durumlarda, 
hayatımın sadece iyi bölümlerini gözden geçirmek 
istedim. Sonra kazandığımı varsaydığım erdemleri 
alabildiğine abarttım. Bir sonraki adım ise A.A.’da 
yapmakta olduğum büyük iş için kendi kendimi 
kutlamak oldu.

Böyle bir yaklaşım, doğal olarak, daha fazla ‘başarı’ ve 
daha fazla tasvip edilme arzusu yarattı bende. Aynen 
içtiğim günlerdeki davranış biçimine dönüyordum. 
Amaçlarım, o günlerdeki amaçlarımın aynısıydı: güç, ün 
ve alkış. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bu sefer bir de 
kusursuz bir mazeretim, manevi mazeretim vardı. 
Gerçekten bir manevi hedefimin olması, bütün bu 
saçmalığı çok doğru imiş gibi gösteriyordu.

GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
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Sabit Fikir ve Yanıtı

Genellikle alkolik bir kimsenin gönlünde bir gün onun 
da herkes gibi içki alışkanlığını kontrol altına alacağı ve 
zevkle içebileceği fikri yatar. Bu hayalde ısrar o kadar 
kuvvetlidir ki çoğu kimse bu hayalle deliliğe, hatta 
ölüme kadar giderler.

« « « » » »

Hastalığım kanser değil alkolizmdi. Arada ne fark var? 
Alkolizm de vücudu ve beyni yiyip bitirmiyor mu? 
Alkolizm daha uzun sürede öldürüyor, fakat sonuç aynı. 
Böylece kararımı verdim. Eğer alkolizm hastalığım 
iyileştirebilen bir büyük Doktor varsa, ben de hemen 
O’nu aramaya başlamalıydım.

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.24 (Türkçe)
2. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.61
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Yüreğin Dili

Neden Tanrı tarihin tam da bu noktasında iyileştirici 
lütfunu bize iletiyor? Bu kapıyı tüm dünyaya açan 
sözcük ‘ iletişim’dir. Kendi aramızda, çevremizdeki 
dünyayla ve Tanrı ile aramızda hayatımızı kurtaran bir 
iletişim var.

A.A.’daki iletişim hiç bir zaman yararlı fikir ve 
davranışların bir kişiden ötekine rasgele iletilmesinden 
ibaret olmadı. Izdıraplanmız birbirine benzediğinden ve 
kurtulmak için izlediğimiz ortak yol, ancak mesaj 
sürekli diğer alkoliklere taşındığında etkili olacağından, 
iletişim kanallarımız yüreğimizin diliyle güçlendirildi.

A.A. TODAY (A .A .’NIN BUGÜNÜ), s.7-8
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Korkunun Panzehiri

Zaaflar korkulan, korkular da ruhsal hastahklan yaratır. 
Bu hastalıklar da giderek karakter bozukluklan doğurur.

İçgüdülerimizin tatmin olamayacağı korkusu, bizi 
başkalarının malına göz dikmeye, seks ve iktidar hırsına, 
kızgınlığa ve başkalan gayelerine erişip de biz 
erişemeyince de hasete sevkeder. Yeriz, içeriz, ve hiç bir 
zaman yeterince alamayacağımız korkusuyla her şeyden 
ihtiyacımızdan daha fazla kapmaya çalışırız. Tam gayret 
gerektiği zaman tembellik ve aylaklık ederiz, ve işleri 
durmadan erteleriz, ya da isteksiz, gönülsüz çalışırız.

Bu korkular, kurmak istediğimiz hayatm temellerini 
kemiren kurtlardır.

« « « » » »

İnanç güçlendikçe kendimizi daha güvencede hissederiz. 
Güvensizliğin altında yatan hiçlik korkusu yatışmaya 
başlar.

1. ONİKİ VE ONİKt, s.46 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, OCAK 1962
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Bahaneler Bizi Nereye Götürür?

“ Bahaneler bulma konusunda birer deha olduğumuzu 
biliyorsunuz. Ayağımız kayıp yeniden içmeye 
başladığımızda, bir defayı kendimize haklı gösterirsek, 
bir kez daha kayıp, bu defa farklı bahanelerle makul 
sebepler bulma eğiliminde olacağımız kesindir. Bir 
mazeret bizi bir diğerine götürür ve kısa sürede yine 
tam-gün içmeye başlarız.”

« « « » » »

Deneyimlerimiz bize ‘kontrollü’ ilaç kullanan bir kişinin 
bile kontroldan çıktığım göstermiştir. Bir zamanlar 
içmek için kullandığı bahaneler yine hayatını 
söndürmektedir. ‘Eğer ilaçlar uykusuzluğuma çare 
oluyorsa endişelerimi de giderir’ diye düşünür.

Sıkça yaşadığımız uğursuz sonuçlarda doktor 
dostlarımızın hiç bir suçu yok. Alkoliklerin bu tehlikeli 
ilaçlan satın almalan çok kolay, ve bir kez ele geçirdiler 
mi hapları önünü ardını düşünmeden kullanıyorlar.

1. MEKTUP, 1959
2. GRAPEV1NE, KASIM  1945
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Alenen Söylemek?
“ A.A. üyesi olup aynı zamanda tüm dünyada tanınan 
ünlü kişiler bazan şöyle der: ‘Eğer ben çıkıp herkesin 
önünde Adsız Alkolik olduğumu söylesem, pek çok 
kişiyi A.A.’ya getirebilirim.’ Böylece adsızlık 
geleneğimize olan inancımızın - hiç değilse kendileri 
için - yanlış olduğunu belirtmiş olurlar.

Ama unuttuktan bir şey var; içtikleri günlerde tek 
amaçlan itibar ve dünya çapında başarıydı. Adsızlık 
geleneğini bozarak bilmeden bir kez daha o eski 
tehlikeli hayallerin peşine düşüyorlar. Adsızlığımızı 
korumanm, güç, itibar ve parayı feda etmek anlamına 
geldiğini unutuyorlar. Adsızlığımızı bozmak A.A.’da 
genel bir uygulama haline gelirse, bütün tarihimizin 
değişeceğini, kendi yok oluşumuzun tohumlarmı ekiyor 
olacağımızı anlamıyorlar.

Yine de memnuniyetle söyleyebilirim ki, bir çoğumuz 
adsızlığımızı bozma eğiliminde olmamıza karşın - 
bunlardan biri de bendim - kamuoyuna ve medyaya 
açıklamalar yapmak anlamında Amerika’da pek azımız 
bu geleneğe karşı geliyor.”

MEKTUP, 1958
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Kibir Olma ve Tersi

Çok inatçı bir A.A. üyesi adayı ilk toplantısına 
götürülmüştü. Bu toplantıda iki konuşmacı (ya da belki, 
konferansçı) ‘Benim anladığım manadaki Tanrı’ 
konusunda söz aldılar. Her ikisinin de tavırlarından 
kibirlilik akıyordu. Hele ikinci konuşmacı kendi kişisel 
dini inançlarından söz ederken iyiden iyiye haddini aştı.

Her ikisi de benim yıllarca önce davrandığım gibi 
davranıyorlardı. Söyledikleri her cümlede aynı anlam 
gizliydi: ‘Ey insanlar, bizi iyi dinleyin. A .A.’nın gerçek 
meşalesi bizde - gelip alın!’

Toplantıya ilk kez katılmış olan üye adayı ‘bana bu 
kadarı yeter’ dedi - ve haklıydı. Rehberi, asıl A .A.’nın 
bu olmadığmı anlatmaya çalıştı ama nafile. Bu olaydan 
sonra ona bir daha kimse ulaşamadı.

« « « » » »

‘Bugün alçakgönüllü olmalıyım’ , aşırı duygusal uçların 
ortasında güvenli ve sakin bir yer olarak görüyorum. 
Burada, hem yeterli bir bakış açısına sahip olabiliyorum 
hem de ölümsüz değerlere giden yolda bir adım daha 
atmak için dengede durabiliyorum.

GRAPEVINE
1. NİSAM, 1961
2. HAZİRAN, 1961
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Gücün Ana Kaynağı
ikinci Dünya Savaşı başladığında A .A.’nın manevi 
ilkesi, Yüksek Güç’e güvenme, en önemli sınavını 
vermişti. A.A.’ lar askere alınarak dünyanın her yanma 
dağılmışlardı.

Acaba bu kişiler disiplin ve ateş altında, savaşın 
getirdiği biteviyelik ve sıkıntılara katlanabilecekler 
miydi? A .A.’da öğrendikleri bu bağımlılık tarzı onları 
emniyetle taşıyabilecek miydi?

Cevabımız olumludur. Hatta evlerinde güvenlik içinde 
kalan A .A.’ lardan daha az alkole dönüşe ve duygusal 
patlamaya hedef olmuşlardır. Yiğitlik ve dayanıklılıkta 
en az diğerleri kadar başarılı olmuşlardır. Alaska’da 
veya Salemo çıkartma bölgesinde olsun, daha Üstün bir 
Güç’e bağımlı olmaları işe yaramıştır.

Zayıflık bir yana, asıl bu bağımlılıkları güçlerinin ana 
kaynağı olmuştur.

ONİKİ VE ONlKl, s.37 (Türkçe)
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Sınırsız Seçenekler

Bazı alkolikler, A.A.’nm yanma yaklaşırlarsa hemen bir 
inanç veya dine bağlanmaları konusunda kendilerine 
baskı yapılacakmış gibi yanlış bir kanaate sahiptirler.

A.A.’da inancın asla bir zorunluluk olmadığının, 
ayıklığa asgari bir inançla - Yüksek Güç’e ve bizim 
anladığımız manadaki Tann’ya inançla 
ulaşabileceklerinin ve bu kadarının bile önümüze sınırsız 
manevi inanç ve eylem seçeneği koyduğunun farkında 
değiller.

« « « » » »
A.A.’ya katılması ihtimali olan kişiye işin maneviyat 
yönünü, korkmadan, vurgulayın. Eğer arkadaşınız 
Tann’ya inanmıyorsa veya Tann’nın varlığını şüphe ile 
karşılıyorsa, sizin Tanrı kavramınızı kabul etmek 
zorunda olmadığını kuvvetle ifade edin. Kendisine 
makul gelen herhangi bir kavramı seçebilir.

Yeter ki bu kavram kendisinden daha güçlü olsun ve o 
da onun prensiplerine inanmaya ve onlarla yaşamaya 
hazır olsun.

1. GRAPEVINE, NİSAN 1961
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s.78 (Türkçe)
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Karar Saati
“Ne kadar yararlı ve gerekli olsa da, herhangi bir durumla 
ilgili önemli kararlar, yalnızca leyhte ve aleyhte noktaların 
bir listesi çıkarılarak alınamaz. Yalnızca bize mantıklı gelen 
şeylere gtlvenemeyiz. Mantığımızla ilgili bir kuşku 
duyduğumuzda, Tann’dan yardım ister ve sezgilerimizin 
sesini dinleriz. Eğer bu ses tefekkür sırasında da devam 
ederse, mantığımızdan çok içimizden gelen bu sesi 
dinlemek için yeterli güveni kazanabiliriz.

Fakat ne mantığımız ne de sezgilerimiz bir karara 
varmamıza yardımcı olamıyorsa ve içimizde hala bir 
kuşku kalmışsa, o zaman Tanrı’dan bize yol 
göstermesini diler, önemli kararlar almayı erteleriz. Bir 
süre sonra söz konusu durumla ilgili daha fazla bilgi 
edinebilir, mantığımızla sezgilerimizi doğru bir çizgi 
üzerinde birleştirebiliriz.

Eğer hemen o anda bir karar vermemiz gerekliyse, 
korku bizi engellemesin. Doğru ya da yanlış, 
deneyimlerden her zaman bir şeyler öğrenmemiz 
mümkündür.”

MEKTUP, 1966
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Gerçek Hoşgörü

Yavaş yavaş, karşımızdaki insanın erdemleri kadar 
yanlışlarını da kabul edebilmeye başladık ve güçlü ve 
anlamlı bir söylem benimsedik: ‘ İnsanlarda hep en iyiyi 
sevelim - fakat hiç bir zaman en kötüden korkmayalım.’

« « « » » »

Nihayet şunun farkına varıyoruz ki, biz de dahil tüm 
insanlar duygusal olarak bir ölçüde hastadırlar ve sık sık 
hata yaparlar, o zaman gerçek hoşgörüye ulaşıp insanlar 
için sevginin gerçekten neyi ifade ettiğini anlarız.

1. GRAPEV1NE, OCAK 1962
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.86 (Türkçe)
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Karakterimizi Oluşturmak

Zaten çoğumuz doğal arzularla dolu olarak dünyaya 
geldiğimizden, genellikle bunların asıl amaçlarını 
fazlasıyla aşmalarına izin vermemiz garip görünmez. Ya 
bunlar bizi körü körüne yönettiklerinde, ya da ısrarla 
bunlardan mümkün olduğundan daha fazla veya 
payımıza düşenden daha çok tatmin istediğimizde 
Tann’nın bizim bu dünyada ulaşmamızı istediği 
kusursuzluk derecesinden koptuğumuz noktaya gelmiş 
oluruz. Karakter bozukluklarımızın veya günahlarımızın 
ölçüsü budur işte.

İstersek, Tanrı kusurlarımızı kesinlikle bağışlayacaktır. 
Fakat işbirliğimiz olmadan hiç bir şekilde bizi tamamen 
aklayıp öyle kalmamızı sağlamayacaktır. Bu, kendimiz 
için çalışmaya istekli olmamız gereken bir konudur. O 
sadece, karakterimizi oluşturmamızda gelişme 
kaydetmemizi ister.

ONİKİ VE ONİKİ, s.60-61 (Türkçe)
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Erdem ve Kendini Kandırma

Bir zamanlar dürüstlüğüme olan abartılı inancım beni 
çok rahatlatırdı. Ailem bana iş hayatında taahhütlerin 
kutsal olduğunu öğretmişti; ‘Söz namustur’ derlerdi. Bu 
koşullanma ile iş hayatımda hep dürüst davrandım. 
Kimseyi dolandırmadım.

Bu kazanılmış erdem bende bazı ilginç eğilimler ortaya 
çıkardı. Müşterilerini dolandırmaya çalışan Wall Street 
borsacısı meslekdaşlanmı hor görüyordum. Bu zaten 
yeterince kibirli bir tavırdı, fakat bir de kendi kendimi 
kandırmaya başlamam büsbütün kötüydü.

Pek övündüğüm iş ahlakım, yaşamımın diğer yönlerini 
etkileyen ciddi kusurlarımı gizlediğim bir paravana 
dönüştü. Bu tek erdemimden öylesine emindim ki başka 
her konuda da erdemli olduğum sonucunu kolayca 
çıkarıverdim. Bu düşünce, yıllarca benim kendi kendimi 
doğru dürüst incelememe engel oldu.

GRAPEVfNE, AĞUSTOS 1961
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Başkaları tçin Dua Etmek

Dua ederken aldatıcı bir cazibeye de kapılabiliriz. Başka 
insanlar için de Tanrı’nm arzusu olduğunu
düşündüğümüz fikirler üretiriz. Kendi kendimize ‘bu 
kişinin öldürücü illeti tedavi edilmeli’ ya da ‘şu kişi 
duygusal acılarından kurtanlmah’ deriz, ve bu tür şeyler 
için dua ederiz.

Tabii ki böyle dualar temelde iyi eylemlerdir ama 
çoğunlukla kendisi için dua ettiğimiz kişi hakkında 
Tanrı’nın arzusunun ne olduğunu bildiğimiz 
varsayımına dayanırlar. Bu ise, içimizde, samimi bir dua 
ile yan yana belli miktarda varsayım ve kibirin de yer 
aldığını gösterir.

A .A .’mn deneyimi şudur ki özellikle bu durumlarda 
Tanrı’nın isteği her ne ise bunun kendimiz için olduğu 
kadar başkaları için de gerçekleşmesi için dua etmeliyiz.

ONİKİ VE ONİKİ, s.96 (Türkçe)
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A.A.’nm Geleceği

“A.A. her yerde ve her koşulda kendi ayakları üzerinde 
durabildiğini kanıtladı. Eski üyelerine - bunlardan biri 
de benim - ve bu üyelerin gayretlerine bağımlılığını, bir 
dereceye kadar da olsa, aştı. Yepyeni, yetenekli ve 
kendilerine nerede ihtiyaç varsa orada olan faal insanlar 
geldi. Ayrıca, A.A., nihai bağımlılığın Tanrı’ya 
bağımlılık olduğunu tümüyle idrak edebilen manevi bir 
olgunluğa erişti.”

« « « » » »

Açıktır ki, A.A.’nın geleceği ile ilgili ilk görevimiz, bu 
günkü durumumuzu korumaktır. Bunu da çok dikkatli 
bir ihtimamla sağlayabiliriz. Gösterdiğimiz başarı ve 
topladığımız alkış bizi kendini beğenmişliğe 
sürüklememeli. Böylesine kurnaz bir ayartmanın peşine 
düşersek bugün durağanlaşır, yarın belki de dağılırız. 
Başarısızlık ve bunalımlara göğüs germek ve onları 
aşmak için bir araya geldik. Sorunlar bizim için uyarıcı 
ve yönlendiricidir. Başarının getireceği sorunlara da 
aynı şekilde göğüs gerebilecek miyiz?

1. MEKTUP, 1940
2. A.A. TODAY (A.A.’NIN BUGÜNÜ), s. 106
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Mantık - İnanca Bir Köprü

İman sorusu ile karşı karşıya kaldık. Bu sorudan 
kaçamazdık. Bazılarımız mantıktan imana doğru yol 
almaya başlamışlar ve imana yaklaşmışlardı bile. îman 
yeni ayak basacağımız bir kıyı gibiydi. O kıyıda dostça 
eller uzanmakta idi. Bizi buraya kadar mantık getirmişti. 
Fakat nedense bir türlü kıyıya ayak basamıyorduk. Bu 
son kilometrede kalmıştık.

Bu son kilometre noktasına nasıl gelmiştik? Farkında 
olmadan kendi mantığımıza inanarak, kendi düşünme 
kabiliyetimize güvenerek. Bu da bir çeşit iman değil 
miydi? Demek ki şu Mantık Tann’sma sadık kalmıştık, 
inanmıştık. Demek ki şu veya bu şekilde iman işin her 
zaman içindeydi.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.42-43 (Türkçe)
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Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olmayacak

Anladık ki bir alkolik diğer bir alkoliğe veya alkolizme 
meyili olan bir kimseye kendi illetinin sebeplerini ve 
geçirdiği dönemleri anlattığı zaman o kimselerde bir 
değişme meydana gelebiliyordu. Her içki krizinden 
sonra bu kimse kendi kendine ‘Belki de şu A.A.’ lar pek 
o kadar haksız değiller...’ diyebilirdi. Böyle bir iki 
denemeden sonra da muhtemelen henüz vahim bir 
devreye girmeden, inanmış olarak aramıza katılabilirdi.

« « « » » »

İlk yıllarda, A .A.’nın yardımıyla içkiyi bırakan bizler 
birer umutsuz vakaydık. Fakat sonra birkaç alkoliğe ve 
hatta alkolizmin sınırına kadar gelmiş insanlara yardım 
etmeye çalıştık ve başardık. Aramıza gençler katıldı. 
Henüz işini, evini, sağlığını, hatta sosyal konumunu 
kaybetmemiş insanlar geldi.

Yeni gelenlerin duygusal olarak dibe vurmuş olmaları 
şarttı. Ama pes etmeden evvel her şeylerini yitirmeleri 
de gerekmiyordu.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s.23 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s. 199
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Esaretten Kurtuluş

Üçüncü Basamağa geldiğimizde, kendi anlayışımızdaki 
Yaradan’a ‘Tanrım kendimi sana bırakıyorum. Beni 
istediğin şekile sok. Beni kendi esaretimden kurtar ki 
sana daha iyi hizmet edebileyim. Beni sıkıntılarımdan 
kurtar ki bu zaferim senin gücünle, senin sevginle ve 
senin yolunda yardım edeceklerime örnek olsun. Her an 
senin iraden için çalışabileyim,’ dedik.

Bu basamağı çıkmadan önce hazır olup olmadığımız 
konusunda çok düşündük çünkü nihayet kendimizi O’na 
bırakıyorduk.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.50-51 (Türkçe)
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Alçakgönüllülüğe Ulaşmak

I ler zaman zorla alçakgönüllü olmamız gerekmediğini 
anladık. Gönüllü çabalarımızla ulaşabildiğimiz 
alçakgönüllülük büyük sıkıntılar sonucunda da elde 
edilebilirdi.

« « « » » »

“Önce bir parça alçakgönüllü olmak isteriz; aksi 
takdirde alkolizmin bizi yok edeceğini biliriz. Bir süre 
sonra, hala birazcık da olsa isyan halinde olmamıza 
rağmen, alçakgönüllülüğü kıyısından köşesinden, 
hayatımızda uygulamaya başlarız; çünkü doğrusu budur. 
Nihayet öyle bir gün gelir ki kalbimizdeki bütün isyan 
duyguları biter. O zaman gerçekten alçakgönüllü 
olmaya çalışırız, çünkü artık alçakgönüllülüğü bir yaşam 
biçimi olarak yürekten isteriz.”

1. ONİKÎ VE ONİKİ, s.71 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1966
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İnanç ve Eylem

Yardım etmeye çalıştığınız kişinin dini eğitimi ve 
öğrenimi sizden çok daha üstün olabilir. Bu durumda 
sizin ona nasıl yardım edebileceğiniz konusunda 
şüpheye düşebilir.

Yine de kendi inançlarının alkolü bırakması için yeterli 
olmadığını, ama sizinkilerin nasıl olup da sizin işinize 
yaradığını merak etmeye başlayacaktır. İnanmak tek 
başına yeterli değildir. Eğer inanç kendi nefsinden 
fedakarlık, bencil olmamak ve yapıcı davranışlarla 
beslenirse işimize yarar.
Din hakkında sizden daha çok şey bilebileceğini kabul 
edin ama bilgisi ve inancı ne kadar kuvvetli olursa olsun 
onu içki içmekten alakoymadığı, aksi halde sizden 
yardım istemeyeceği gerçeğine dikkatini çekin.

« « « » » .
Dr. Bob’un manevi bakımdan kendisini yönlendirmeme 
ihtiyacı yoktu. Onda maneviyat zaten fazlasıyla vardı, 
îlk karşılaştığımızda Dr. Bob’un gereksinimi olan şey 
egosunun söndürülmesi ve anlayıştı, ki bunu da bir 
alkoliğe ancak bir başka alkolik verebilirdi. Benim ise 
bencillikten kurtulup alçakgönüllü olmaya ve kendim 
gibi biriyle arkadaşlık etmeye ihtiyacım vardı.

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.78 (Türkçe)
2. A.A. TODAY (A .A .’NIN BUGÜNÜ), s. 10
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Vicdan Temizliğini Tamamlamak

Genellikle aramıza yeni katılanlar hayatları hakkmdaki 
bazı gerçekleri kimseyle paylaşmadılar, kendilerine 
sakladılar. Daha kolay yolları seçerek bizi 
alçakgönüllülüğe götürecek Beşinci Basamaktan 
kaçındılar. Sonuçta hemen hepsi yeniden içkiye döndü. 
Programın diğer basamaklarını harfi harfine yerine 
getirmelerine rağmen yenildiler ve neden yenildiklerini 
bir türlü anlayamadılar.

Biz bu yenilginin nedenini yeteri kadar vicdan temizliği 
yapmamış olmalarına bağlıyoruz. Kişisel envanterlerini 
yaptılar ama en kötü mallarını atacakları yerde onları 
büyük bir itina ile sakladılar. Bencilliklerinin ve 
korkularının yok olduğunu zannettiler, mütevaziliğe 
eriştiklerini zannettiler. Gerçekte ise alçakgönüllülük, 
korku ve dürüstlük hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 
olamamışlardı. Ancak bir başkasına tüm hayat 
hikayelerini, bütün çıplaklığı ile anlatmakla o mertebeye 
erişebilirlerdi.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.59-60 (Türkçe)
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Sadece Dene

Yeni yetişirken atlet olmak zorundaydım, çünkü atlet 
değildim. Müzisyen olmak zorundaydım, çünkü tek bir 
nota bilmiyordum. Yatılı okulda sınıf başkanı olmak 
zorundaydım. Her şeyde birinci olmak zorundaydım, 
çünkü çarpık duygularla dolu yüreğimde Tann’nın en 
önemsiz kulu olarak görüyordum kendimi. Bu aşağılık 
duygusunu kabullenemediğim için de beyzbol takımının 
kaptanı olmak için mücadele ettim; hatta keman çalmayı 
bile öğrendim. En önde ya ben olacaktım, ya ben 
olacaktım. Sonra da işimi bitiren de zaten bu ‘Ya hep ya 
hiç’ tavrım oldu.

« « « » » »

“ O yeni işi denemeye karar vermenize çok sevindim. 
Fakat ‘denemek’ konusunu lütfen aklınızdan 
çıkarmayın. Eğçr işe ‘Başarılı olmak zorundayım, 
başarılı olmamam mümkün değil’ diye başlarsanız, 
başarısız olacağınız ve ardından da içkiye döneceğiniz 
hemen hemen kesindir. Fakat bu girişiminize yapıcı bir 
deneyim olarak bakarsanız, her şey çok iyi gidecektir.”

1. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞÎT OLDU), s.53
2. MEKTUP, 1958
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Yapıcı Deneyimler

A.A.’da ‘yıkıcı’ muhalifler dediğimiz insanlar vardır. 
Dayatmacıdırlar, ‘ politik’ davranırlar, amaçlarına 
ulaşmak için suçlamalarda bulunurlar - tabii her şey 
A.A.’nın iyiliği içindir!

Bu insanları can kulağı ile dinlemek lazım. Bazan 
söylediklerinin tamamı, bazan birazı doğrudur. Eğer 
onlann menzili içindeysek, ister tam doğru, ister yarım 
doğru olsun, isterse tamamen yanlış olsun, söyledikleri 
bizim için aynı derecede tatsız şeylerdir. Tam olarak 
doğru, hatta bir parçacık doğru söylüyorlarsa, bu 
insanlara teşekkür etmeli, kendimizin hatalı olduğunu 
kabul edip vicdanımızı bir kez daha yoklamalıyız. Eğer 
iyiden iyiye saçmalıyorlarsa, bütün söylediklerini kulak 
arkası edebilir, ya da onları söylediklerinin aksine ikna 
etmeye çalışabiliriz. Bunda başarılı olamazsak, bizi 
dinleyemeyecek kadar hasta oldukları için onlar adına 
üzülebilir, ve her şeyi unutabiliriz.

Bu iyi niyetli ama yanılgı içindeki üyelerin bize 
sağladığı deneyimler kadar kendimizi araştırmamıza 
yardımcı olacak ve sabrımızı geliştirecek çok az şey 
vardır.

TW ELVE CONCEPTS (ONtKİ KAVRAM), s.40
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‘Balayı’ndan Sonra

“Çoğumuz içm A.A.’da ilk yıllarımız bir balayı gibidir. 
Yaşamak için yeni ve güçlü bir sebep, ayrıca bol bol da 
neşeli aktivite vardır. Bir süre yaşamımızdaki önemli 
sorunları unuturuz. Bu hiç de kötü bir şey değil.

Balayı sonuna yaklaştığında ise, herkes gibi biz de 
gerçeklere dönmek zorunda kalırız. Gerçek sınav işte o 
zaman başlar. Belki artık grubun gözbebeği değilizdir. 
Belki de evde evin dışında sorunlar çoğalmaktadır. O 
zaman eski davranış biçimleri yeniden ortaya çıkar. 
Tüm bunların farkma varmak ve ona göre önlemler 
almak ne kadar geliştiğimizin göstergesi olacaktır.”

« « « » » >»

Akıllı insanlar bilirler ki, kendini arama ve öz eleştiriyi 
bir alışkanlık haline getirmedikçe, sonuçlarını olduğu 
gibi kabul etmedikçe ve kusurlarını sabırla düzeltmeye 
çalışmadıkça kimse yaşamını düzene koyamayacaktır.

1. MEKTUP, 1954
2. ONİKİ VE ONÎKİ, s.82 (Türkçe)
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Umutsuzluktan Doğan Umut

Dr. Cari Jung’a mektup:

“Ne türden olursa olsun değişim deneyimlerinin odak 
noktası, kişinin, ruhunun derinliklerindeki egosunun 
söndürülmesidir. Birey çözümsüz bir ikilemle karşı 
karşıya kalır.

Benim durumumda ikilemi yaratan sürekli içki 
içmemdi; ve doktorum içimdeki korkunç umutsuzluğu 
büsbütün arttırmıştı. Alkolik bir arkadaşım beni, sizin 
kesinlikle tedavi olamaz kararı verdiğiniz Rowland H. 
ile tanıştırınca bu umutsuzluğum son noktasına ulaştı.

Alkolikler demeğinin bir görüşü manevi uyanışımın 
başlangıcı oldu: Eğer geçerli olduğu mesajını yeni 
gelenlere iletirse, bu insanlara manevi deneyimlerin 
yaratacağı değişiklikleri de anlayabilecektir. Bu kavram 
A.A.’nın bugüne kadar elde ettiği başarıların temelidir.”

GRAPEV1NE, OCAK 1963
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İçkiden Kurtulduğumuzda Mutluluk Duyacağız

Normal insanlar için içki içmek bir takım 
problemlerini, üzüntülerini, sıkıntılarım unutmaktır. 
Arkadaşlarıyla beraber eğlenmek için bir vesiledir.

Biz alkolikler için ise içki içtiğimiz son günlerde 
durum böyle değildi. Eski zevkler kaybolmuştu.
İçkinin zevk olduğu bu hayata geri dönmemiz 
imkansız olmasına rağmen, içkimizi kontrol altına 
alacağımız mucizeyi bekliyorduk. Hep bunu deniyor 
ve her seferinde başarısızlığa uğruyorduk.

« « « » » »

Tann’nın bizim mutlu, neşeli ve hür olmamızı 
istediğinden hiç şüphemiz yok. Bir zamanlar bizim için 
geçerli olmuş olsa bile hayatın gözyaşından ibaret 
olduğu felsefesini benimseyemeyiz artık. Gerçek olan şu 
ki biz kendi mutsuzluğumuzu kendimiz yarattık.

ADSIZ ALKOLİKLER
1. s. 129 (Türkçe)
2. s.l 13 (Türkçe)
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İnanmaya İstekli Olmak

Maveni ve soyut duygu ve değerlerin sizin için ne anlam 
taşıdığını kendinize açıklıkla sorun ve önyargılarınızın 
sizi etkilemesine fırsat vermeyin. Başlangıçta manevi 
bakımdan bizim büyüyebilmemiz için gerekli olan 
buydu, yani diğer bir deyişle kendimize göre 
anladığımız bir Tann’yla ilk bilinçli ilişkiyi kurabilmek. 
Daha sonra kendimizi eskiden anlayamadığımız birçok 
şeyi kabul etmiş olarak gördük. İşte bu büyümek 
demekti ve büyümek istiyorsak bir yerden başlamamız 
gerekliydi. Onun için ne kadar kısıtlı olursa olsun kendi 
Tanrı anlayışımızdan yola çıktık.

Kendi kendimize kısa bir soru sormamız gerekliydi: 
‘ Benden daha kuvvetli bir varlığın gücüne inanıyor 
muyum veya inanmak istiyor muyum?’ Bir insan bu 
soruya olumlu cevap verebiliyorsa iyileşmenin temelini 
attığını kendisine müjdeleyebiliriz.

ADSIZ A LKOLİKLER, s.37-38 (Türkçe)
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Kardeşlik ve İşbirliği

Manevi alanda ilerledikçe anladık ki olgun ve kamil 
insanlar arasında kendimizi duygusal bakımdan emin 
hissetmek istiyorsak, hayatımızda almak kadar vermenin 
de yeri olmalıydı. Çevremizdeki kimselerle kardeşlik ve 
işbirliği temeline dayanan sıhhatli ilişkiler kurmalıydık. 
Daima, karşılığını beklemeden cömertçe kendimizden 
verdiğimizde insanların daha önceleri hiç şahit 
olmadığımız ölçüde bize yaklaştıklarını gördük. Bu 
insanlar bizi hayal kırıklığına uğratsalar bile, yine 
anlayışlı davranabilir, ciddi biçimde etkilenmeyebiliriz.

« « « » » »

A .A.’nın birliği, etkisi ve hatta yaşamının sürmesi 
bizlerin, ortak güvenlik ve esenliğimiz için kişisel hırs 
ve arzularımızdan vazgeçmeye istekli olmamızın devam 
etmesine bağlıdır. Tek tek alkolikler için bireysel 
fedakarlık nasıl kurtuluş anlamına geliyorsa, A.A. için 
fedakarlık da birlik ve yaşamm sürmesi anlamına 
geliyor.

1. ONİKİ VE ONtKİ, s. 107 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.287-288



221

Tanrı Kullarını Terketmez

“Sağlığınızın bozuk olduğunu, rahatsızlığınızla cesaretle 
mücadele ettiğinizi duydum. Bu da bana A.A.’daki 
iyileşmeniz ve A.A.’nın ilkelerini hayata geçirerek 
hepimize ilham kaynağı olduğunuz için şükran ve 
minnet duygularımı sunma fırsatı verdi.

A.A.’ lann, A.A. ilkelerini yaşama geçirmek konusunda 
çok başarılı olduklarını duymaktan eminim memnun 
olacaksınız; çünkü tamamen teslim olduğumuzda 
Tann’nın daima yanımızda olduğunu biliyoruz. Aslında 
Tanrı içtiğimiz günlerde de yantmızdaydı, ve 
ömrümüzün sonuna kadar da yanımızda olacak.

Kuşkusuz Tanrı bizi her türlü sıkıntı ve üzüntüden muaf 
tutmayacaktır; tıpkı en sonunda ölümden de muaf 
tutmayacağı gibi - zaten ölüm yepyeni bir yaşama açılan 
bir kapı değil mi? Bütün bunları sizin sonsuz bir 
imanınız olduğunu bildiğim için yazıyorum.”

MEKTUP, 1966
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Suçlu Kim?

Dördüncü Basamakta azimle kendi yanlışlarımızı aradık. 
Biz nerede bencillik yapmıştık? Nerede dürüst değildik? 
Nerede çıkarlarımızı kolluyorduk? Nerede korkuya 
kapılmıştık? Gerçi her şey tamamiyle bizim suçumuz 
değildi, ama biz diğer insanları hiç hesaba katmıyorduk.

Sonunda şunu anladık, biz sadece kendi envanterimizi 
yapmalıydık, başkalarınmkini değil. Yanlışlarımızı 
bütün kalbimizle kabul ettik ve bunları düzeltmeye 
koyulduk.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.54-55 (Türkçe)



223

Bir A.A. - Birçok İnanç

A.A. olarak asla, yeni bir dinin kurucuları ve 
peygamberleriyiz gibi bir gurura kapılmamalıyız. 
Tevazu ile, A.A. ilkelerinin bizden önceki eski 
kaynaklardan ödünç aldığımızı söyleyeceğiz.

« « « » >» »

TaylandlI bir din adamı şöyle yazıyor: “A.A.’nm Oniki 
Basamağım yörenin en büyük Budist manastırına 
götürdük. Manastırdaki papaz bize: ‘ Bu adımlar çok iyi’ 
dedi. ‘Eğer “Tanrı” yerine “ iyi” sözcüğü kullanılsaydı, 
bizim gibi Budistler için daha da kabul edilebilir 
olacaktı. Ne var ki, ‘ anladığınız manadaki Tanrı’ 
diyorsunuz; bu da kesinlikle “ iyi”yi içermektedir. Evet, 
Oniki Basamak buradaki Budistlerce kesinlikle kabul 
edilecektir.’”

« « « » » »

St. Louis’deki eski A.A.’ lar, Peder Edward Dovvling’ in 
A.A. grubunu kuruşunu çok iyi hatırlayacaktır. 
Gruptakilerin çoğu Protestandı; ama bu Peder’ i hiç 
rahatsız etmedi.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU)
1. s.231
2. s.81
3. s.37



224

A.A.’da Liderlik

Her topluluğun bir lidere ihtiyacı vardır, ve A.A. da bir 
istisna değildir. Fakat bazan biz A .A.’ lar özel bir 
liderimiz olmadan işleri yürütebileceğimizi düşünürüz. 
Bu ise ‘kişilerden önce prensipler gelir’ fikrinin 
çarpıtılmasıdır; öyle ki liderlik “şahsiyetsiz” olana kadar 
gider. Bu da herkesi memnun etmeye çalışan ve yüzleri 
olmayan robotları çağrıştırır.

ister kadın ister erkek olsun, A.A.’da liderler, ilkeleri, 
planlan ve hareket hatlarını saptarlar; fakat kendilerini 
A .A .’ya öylesine adamışlardır ve o kadar güvenilir 
insanlardır ki bizler doğal olarak onları destekler ve 
onlara yardımcı oluruz. Bir lider dayatıcı olursa, karşı 
çıkarız; ama liderin kendisi de uysalca emir alan kişi 
haline gelir ve kendi takdirini kullanamazsa, o zaman da 
lider değildir.

TVVELVE CONCEPTS (ONÎKİ KAVRAM), s.38-39
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Cevap Aynada

İrademizle desteklediğimizin zekamızın iç dünyamızı 
gereğince düzenleyebileceğinden ve şu içinde 
yaşadığımız dünyada bize başarı getirebileceğinden 
emindik. Her insanın Tanrı rolü oynadığı bu felsefe 
kulağa hoş gelmekle beraber, sınandığında nasıl bir 
sonuç verecekti? Gerçekte uygulanabilirliği ne kadardı? 
Aynaya dikkatlice bakan her alkolik bunun cevabını 
bulacaktı.

« « « » » »

Manevi uyanışım çok ani ve ikna edici oldu. Birden 
Tanrı’nın adalet ve sevgiyle yönettiği alemin, küçücük 
de olsa bir parçası olmuştum. İnatçılık ve cehaletimin 
üzerimdeki etkileri ne olursa olsun, bu gerçekti ve o gün 
bu gündür kendimi Tanrı’ya çok yakın hissediyorum.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s.35-36 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, OCAK 1962
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A.A.’ya Karşı da Alçakgönüllü Olalım

Bazan A.A.’nın erdemleri ile övünürüz. Bunların pek 
azının kazanılmış erdemler olduğunu aklımızdan 
çıkarmayalım. Alkolizmden kurtulmak için bu 
meziyetlere ihtiyacımız vardı. Sonunda bu erdemleri 
benimsedik, çünkü mecburduk.

Zaman, temel ilkelerimizi doğruladığında boyun eğdik, 
çünkü doğrusu buydu. Fakat, başta ben olmak üzere 
bazılarımız için bu hiç de istekli bir boyun eğiş değildi.

Ama sonunda öyle bir an geldi ki, Tann’nın lütfü ile, 
deneyimlerimizin doğruladığı ilkeleri seve seve 
benimsedik.

A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.224
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Sadece Ayıklık Yeterli mi?

Alkolik başkalarının hayatını altüst eden bir kasırga 
gibidir. Kalpler kırar; tatlı ilişkiler bozulur. Bencil ve 
düşüncesiz alışkanlıklar yuvayı çekilmez hale getirir.

Bunları gözönüne aldığımızda ayık kalmanın yeterli 
olacağını söyleyen insanın düşüncesizliğine tanık 
oluyoruz. Bunu söylemek, fırtınadan sonra sığmaktan 
çıkıp evini yıkılmış bulan kişinin, ‘Ev önemli değil, 
nasıl olsa rüzgar vurdu’ demesine benziyor.

« « « » » »

Kendimize ‘başkalarına zarar verdik’ dediğimizde neyi 
kastettiğimizi sorarız. Hem insanlar birbirine ne tür 
‘ zararlar’ verebilir ki? Zarar kelimesini kısaca 
tanımlarsak, ‘ çatışma halindeki içgüdülerin 
etrafımızdaki insanlara verdiği fiziksel, zihinsel, 
duygusal veya ruhsal hasar’ diye adlandırabiliriz.

1. ADSIZ A LKOLİKLER, s.68 (Türkçe)
2. ONİKİ VE ONİKt, s.76 (Türkçe)
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Gerçek Yakınlaşmanın Başlangıcı

A.A.’ya katılıp, bizi anladıklarını gördüğümüz insanlar 
arasında bulunduğumuz zaman hissettiğimiz ait olma 
duygusu olağanüstü heyecan vericiydi. Yalnızlık 
sorununun çözümlendiğini düşündük.

Fakat hemen ardından, toplumsal anlamda artık yalnız 
olmadığımız halde, kopukluk duygusunun eski 
sancılarını hala çektiğimizi keşfettik. Çelişkilerimiz 
hakkmda tam bir içtenlikle konuşmadıkça ve 
başkalarının da bu tür konuşmalarına kulak vermedikçe 
ait olamayacaktık.

Çözüm Beşinci Basmaktı. Tanrı ile insan arasındaki 
gerçek yakınlaşma burada başlıyordu.

ONİKİ VE ONtKİ, s.54 (Türkçe)
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Eve Dönüş Günü

“ Ayıklık nasıl birey için uzun bir yaşam ve mutluluk 
anlamma geliyorsa, birlik de, bir bütün olarak A.A. için 
aynı anlama geliyor. Birlik olarak, yaşarız; birliğimiz 
bozulur, dağılırsak yok oluruz.”

« I H I » » »

“ Alkol yüzünden ızdırap çeken ve A.A.’ya sığman 
hastaları düşünmeliyiz. Onlar imana ve yaşama 
dönmeye çalışırken, bizler bu kişilerin, A.A.’da bizim 
bulduğumuzu bulmalarını istiyoruz. A.A.’nın etkinliği 
ve manevi gücünü korumak için sürekli ihtimam 
göstermeli, çaba harcamalıyız; ancak o zaman bu 
insanların A .A.’ya geldikleri, yani evlerine döndükleri 
gün için hazır olabiliriz.”

1. MEKTUP, 1949
2. KONUŞMA, 1959
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Herkesi Sevmek mi?

Herkesi sevdiğini açıkça iddia edebilecek insanların 
sayısı pek fazla değildir. Çoğumuz ancak birkaç kişiyi 
sevdiğimizi, birçok kişiye karşı kayıtsız kaldığımızı, geri 
kalanlardan ise gerçekten hoşlanmadığımızı veya nefret 
ettiğimizi kabul etmek zorundayız.

Biz A .A.’ lar dengemizi korumak için çok daha iyi bir 
tutum geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. 
Birkaç kişiyi ona sahip çıkarcasına sevebileceğimiz, pek 
çoğuna aldırmayabileceğimiz ve herhangi bir kişiden 
korkmaya veya nefret etmeye devam edebileceğimiz 
düşüncesini yavaş yavaş da olsa yenmek zorundayız.

Sevdiklerimizden saçma taleplerde bulunmaktan 
vazgeçmeyi deneyebiliriz. Daha önce nazik 
davranmadığımız durumlarda nezaket gösterebiliriz. 
Hoşlanmadığımız insanlara karşı adil ve kibar olmaya 
başlayabiliriz,' belki her zamanki tavrımızın dışına 
çıkarak onları anlamayı ve onlara yardım etmeyi 
deneyebiliriz.

ONİKİ VE ONÎKt, s.86 (Türkçe)
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İletişimde Ayrıcalık

Biz A.A.’ ların ne kadar şanslı insanlar olduğumuzu 
herkes kabul ediyor; bu kadar ızdırap çektiğimiz için 
şanslıyız, birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız ve 
anladığımız için, birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz 
için şanslıyız.

Bu davranış ve meziyetler bin güçlükle kazanılmış 
erdemlerdir. Bunlann, aramızdaki dostluğun kökeninde 
yatan ortak acılar ve Tanrı’nın lutfuyla, ortak 
kurtuluşumuzun sonucu, nadide armağanlar olduğunun 
farkındayız.

Bundan dolayı da A.A.’ lar arasında, alkolik olmayan 
dostlarımızla olan iletişimi aşan bir iletişim kurabilme 
ayrıcalığımız vardır.

« « « » » »

“ Bir zamanlar durumumdan utanır ve hiç söz etmek 
istemezdim. Fakat şimdi rahatlıkla ruhsal bunalımları 
olan bir insan olduğumu itiraf ediyorum; böylece diğer 
bunalımlı kişileri de kendime çekiyorum. Onlarla 
beraber çalışmanın çok faydası oldu bana.” *

1. GRAPEVfNE, EKİM 1959
2. MEKTUP, 1954

*B ill, 1955'den sonra bunalımda olmadığını ekledi.
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însan İradesinin Değeri

A.A.’ya yeni katılanların çoğu sürekli gurur kırıklığına 
uğramış, gitgide insan iradesinin pek bir işe 
yaramadığına şahit olmuş ve kişisel çabaların alkol ve 
diğer bazı sorunları çözmeye yetmeyeceğine kani 
olmaya başlamışlardır.

Ama yalnızca kişinin yapabileceği, başarısının kendi 
elinde olduğu bazı şeyler de vardır. İşte burada, kişinin 
tek başına ve kendi koşullarının ışığı altında belirli bir 
istem seviyesine ulaşması gerekmektedir. Bu istem 
oluştuğunda bunu uygulamaya koymak kararını ancak 
insanın kendisi verebilir. Bu aşamada artık her şey o 
kişinin kendi iradesine bağlıdır.

Oniki Basamağın tamamı, bu ilkelere uyabilmek için 
devamlı sebat ve disiplin gerektirmektedir. Onun için 
biz de Tanrı’nın iradesine sığınırız.

ONİKİ VE ONİKİ, s.38 (Türkçe)
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Günlük Yaşam

A.A., kişisel hesaplaşmayı önemle vurguluyor. Çünkü 
pek çoğumuz kendi kendimizi değerlendirme 
alışkanlığını gerçekten edinememiş durumdayız.

Bu sağlıklı eylem bir kez yerleşti mi o denli ilginç ve 
yararlı hale gelecektir ki onun için harcanan zaman boşa 
gitmiş sayılmayacaktır. Çünkü kendini sorgulama için 
harcanan dakikalar bazan da saatler, mutlaka günün 
daha sonraki kısmının daha iyi, daha mutlu geçmesini 
sağlayacaktır. Ve zaman geçtikçe bu hesaplaşmalar 
alışılmadık ya da farklı şeylermiş gibi değil de, günlük 
yaşamımızın ayrılmaz parçaları haline geleceklerdir.

ONİKİ VE ONlKİ, s. 83 (Türkçe)
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Özgürlüğüne Kavuşan Mahkumlar

Hapishanede bir A.A. grubuna mektup:

“Her A.A. bir bakıma hapishaneyi yaşamıştır. Her 
birimiz kendimizi görünmez duvarlarla toplumdan 
soyutladık; her birimiz toplum tarafından damgalandık. 
Sizin durumunuz dostlar, daha da zor: Sizin etrafınızda 
gerçek duvarlar yükseliyor. Ama her A.A.’nın bildiği bir 
gerçek var; sizin etrafınızdaki duvarlarla bizim 
etrafımızdaki duvarlar arasında çok büyük bir fark yok.

Dolayısıyla sizler dışarı çıkıp A.A. dünyasına 
katıldığınızda, hapse girip çıkmış oluşunuz bizim için 
hiç sorun olmayacak; bundan emin olabilirsiniz. Bizim 
için önemli olan, bir zamanlar ne olduğunuz değil, şu 
anda ne yapmaya çalıştığmızdır.”

« « « » » »

“Ayıklığımızı korumaya çalışırken zihinsel ve duygusal 
sorunlarla uğraşmak bazan çok güç oluyor. Fakat uzun 
vadede anlıyoruz ki A.A. yaşam biçiminin sınavı, bu 
sorunların aşılmasıdır. Bize büyüme fırsatını rahatlık ve 
başarı değil yaşadığımız zorluklar veriyor.”

1. MEKTUP, 1949
2. MEKTUP, 1964



235

Yitirdiğimiz İnancı Aramak
A.A. üyeleri kendilerinin de çocukluk inançlarından 
koptuklarını söyleyeceklerdir. Maddi başarılar elde 
etmeye başladığımızda yaşam denen oyunda 
kazandığımızı hissettik. Bu bize coşku ve mutluluk 
verdi.

İlahiyatla ilgili soyutlamalarla ve dinsel görevlerle, ya 
da ruhsal benliğimizin dünyada ve ahrette ne olacağını 
düşünmeye ne gerek vardı? Başanlı olma arzumuz bizi 
sürükleyecek güçte idi.

İşte bu sıralarda hayatımıza alkol girdi. Gitgide, bütün 
başanlı olduğumuz alanlarda sahip olduğumuz her şeyi 
kaybettik. Artık bir darbe daha yersek hayat oyununda 
yer alma şansımızın kalmayacağını anladık, ve başladık 
yitirdiğimiz inancımızı aramaya. Bunu ancak A.A.’da 
bulabildik.

ONİKİ VE ONİKİ, s.28 (Türkçe)
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Kusursuzluk Yalnızca Hedeftir

Biz insanoğulları mutlak alçakgönüllülüğe asla 
ulaşamayız. En iyi ihtimalle, bu mükemmel idealin 
anlam ve ihtişamına şöyle bir göz atabiliriz. 
Mükemmellik Tann’ya mahsustur; biz insanlar ancak 
Tann’nın varlığına bağlı bir mekanda yaşayabilir ve 
büyüyebiliriz.

Bundan dolayı da ‘bugün için alçakgönüllülük’ diyor ve 
böyle ilerlemeye çalışıyoruz.

« « « » » »

Ahlaki ve manevi kusursuzluğa hemen veya kolaylıkla 
yönelmeye çok azımız hazırız; bizi hayatta idare edecek 
kadar kusursuzluğun yeterli olacağını düşünürüz, bu da 
tabii ki, bizim ‘neleri idare edebileceğimiz’ konusundaki 
çeşitli fikirlerimize bağlıdır. Fakat bir hata yaparız; 
Tanrı’nın gösterdiği kusursuz hedefe ulaşmak yerine 
kendi kararlaştırdığımız hedefe ulaşmaya çabalarız.

1. GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
2. ONÎKİ VE ONfKl, s.63 (Türkçe)
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A.A. Üyelerine Talimat Verilemez

Ne A.A. Genel Hizmet Konferansı, ne Temel Kurulu, ve 
ne de yönetim kurulu, bırakın ceza vermeyi, hiç bir A.A. 
üyesine talimat bile veremez. Bunun aksini birçok kez 
denedik, ama sonuç daima tam bir başarısızlık oldu.

Gruplar bazı üyeleri ihraç etmeyi denediler, ama 
atılanlar gene toplantılara gelerek ‘bu bizim için yaşam 
demek, bizi dışarıda tutamazsınız’ dediler. Komitelerin 
ıslah olmamakta direnen bir alkolik üzerinde daha fazla 
zaman sarfetmemesi talimatına karşılık söz konusu A.A. 
‘Onikinci Basamak çalışmamı nasıl yapacağım benim 
bileceğim bir iş. Siz kim oluyorsunuz da beni 
yargılıyorsunuz?’ yanıtını aldı.

Tabii bütün bunlar bir A.A.’nın daha deneyimli üyelerin 
tavsiye ya da önerilerinden yararlanmayacağı anlamına 
gelmez. Ama kesin olarak kimseden emir almayacaktır.

ONİKİ VE ONİKİ, s. 157-158 (Türkçe)
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Uzak Durmamız Gereken Bir Duygu: 
Kendine Acımak

“Kendine acımak, insanı en çok mutsuz kılan ve tüketen 
kusurlardan biridir. Kendine acıyan insan, sürekli ilgi ve 
ihtimam peşinde olduğu için, manevi olarak büyüyemez 
ve diğer A.A.’ larla etkili bir iletişim kuramaz. Kendine 
acıma, biz alkoliklerin kaldıramayacağı kadar zaaf ve 
gözyaşı ifade eden bir duygudur.

Çare mi? Kendimize dikkatle, A.A.’nm bizi alkolden 
kurtaracak Oniki Basamağına ise daha da dikkatle 
bakalım. Kaç A.A.’nın, büyük acı ve sıkıntıları aşmak 
için bu Basamakları kullandığını görünce, hayat 
bahşeden bu ilkeleri eminim biz de kendi yaşamımızda 
uygulamaya çalışacağız.”

MEKTUP, 1966
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Ne Zaman ve Nasıl Vermek

Alkolikliği yenmek yerine para veya bir yere 
kapılanmak için ağlayan kişi yanlış yoldadır. Eğer 
karşımızdaki kişinin tek amacının iyileşmek olduğundan 
emin olursak biz de elimizden geleni yaparız.

Konu, vermek veya vermemek değil; nasıl ve ne zaman 
vermeniz gerektiği. Yardım etmeye başladığımız zaman 
alkolik Yüksek Güç’ten çok bize güvenmeye 
başlayabilir. Eğer maddi ihtiyaçları karşılanmazsa 
alkolizmi yenemeyeceğini söyleyebilir.

Bunlar boş sözler. Eğer Tanrı’dan önce başkalarına 
güveniyorsak içkiyi bırakmamız imkansızdır. Biz bu 
gerçeği anlayana kadar epey sert darbeler yedik.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.82 (Türkçe)
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Kendimize Katı, Başkalarına Karşı Düşünceli

Eşimize ya da anne-babamıza onları üzebilecek ve 
mutsuz kılacak şeyleri itiraf edemeyiz. Başkalarının 
duygulan ile oynayarak kendimizi kurtarmaya hakkımız 
yok.

Bizim her şeyimizi anlatacağımız insan bizi anlamalı 
ama anlattıklarımızdan etkilenmemeli, olayın dışında 
kalabilmeli. Burada göz önünde bulundurmamız 
gereken kural şudur: Kendimize karşı katı olmalıyız ama 
başkalarının da duygularını istismar etmemeliyiz.

« « « » » »

Bazı yürek paralayıcı olayları tekrar tekrar gündeme 
getirmek pek akıllıca olmayabilir. Sağduyumuz, bu işi 
aceleye getirmememizi öneriyor. En kötüyü açıklamaya 
çok istekli olsak da iç huzurumuzu başkalarını kırarak 
sağlayamayacağımızı aklımızdan çıkarmamalıyız.

1. ADSIZ A LKOLİKLER, s.61 (Türkçe)
2. ONÎKÎ VE ONİKİ, s.79 (Türkçe)
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Orta Yol

“ Bazı A. A. gruplarında adsızlık konusu iyice abartılıyor. 
Bu gruplarda üyeler birbirlerinden o kadar kopuk ki 
birbirlerinin soyadlarını veya adreslerini bile 
bilmiyorlar. Bu, yeraltı hücresi üyesi olmak gibi bir şey.

Diğer bazı gruplarda ise tam tersi bir durum yaşanıyor. 
Bu gruplarda A.A.’ ların ‘görkemli turlar’a çıkıp halkın 
önünde ‘önemli kişi’yi oynamalarını engellemek çok zor 
oluyor.

Yine de bu iki aşın uç arasında yavaş yavaş bir orta yol 
bulmaya başlıyoruz. Halkın önünde konuşmaya meraklı 
üyelerimizin bu hevesi fazla uzun sürmüyor; 
‘aşınadsızlar’ ise, A. A. dostlan, iş arkadaşlan ve benzeri 
kişiler söz konusu olduğunda kendilerini bir ölçüde 
açığa vuruyorlar. Sanırım zamanla, olmamız gereken 
yeri, orta yolu bulacağız.”

MEKTUP, 1959
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Kendini Tamamen Programa Teslim Etmek

Onikinci Basamağı yapmaya çalışıp başarısız olmuş, hiç 
bir alkoliği alkolden uzaklaştıramamıştım. Dr. Silkvvorth 
bana Prof. William James’ in, gerçek değişime neden 
olan manevi deneyimlerle ilgili gözlemini hatırlattı. 
‘Onlara vaaz vermekten vazgeç’ dedi Dr. Silkworth, 
‘önce katı tıbbi gerçekleri anlat. Belki bu onları etkiler 
de iyileşmek için her şeyi yapmaya razı olurlar. Ondan 
sonra da senin şu maneviyatla ilgili fikirlerini, hatta 
Yüksek Güç’ü bile kabul edebilirler.’

« « « » » »

Başından itibaren büyük bir dikkatle ve korkuya 
kapılmadan bu programa dahil olmanızı sizden 
samimiyetle rica ediyoruz. Bazılarımız eski 
alışkanlıklarını bırakmak istemedi. Fakat netice sıfırdı. 
Kendimizi tamamiyle programa teslim etmek 
mecburiyetinde kalınca birçok şeyin iyiye gitmeye 
başladığını gördük.

1. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s. 13
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s.71, 72 (Türkçe)
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Sabah Tefekkürü

Uyandığımız zaman önümüzdeki yirmi dört saati 
düşünürüz. Güne başlamadan önce Tanrı’dan 
düşüncelerimizi yönlendirmesini isteriz. Bizi kendimize 
acıma, sahtekarlık ve bencillikten uzak tutmasını isteriz 
özellikle. Bunlardan kurtulduğumuz zaman kendi 
aklımızı güvenle korkmadan kullanabiliriz. Zaten Tanrı 
aklımızı bize kullanalım diye vermedi mi? 
Düşüncelerimiz yanlış dürtülerden kurtulduğu zaman 
fikir dünyamız daha yüksek bir düzeye erişir.

Hangi yolu seçeceğimizi belirlerken Tanrı’dan, sezi 
veya bir karar isteriz. Acele ve telaşa kapılmadan, 
sükunetle bekleyince doğru yanıtlatın geldiğini hayretle 
görürüz.

Meditasyon süremizi gün boyunca bir sonraki adımımızı 
göstermesi, problemlerimizi çözmek için gerekli kuvveti 
bize vermesi için Tann’ya dua ederek bitiririz. Özellikle 
bencillikten kurtulmak için dua ederiz.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.71, 72
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Olgunluğa Doğru

Çok sayıda eski A.A., bizim zor fakat başarılı 
yöntemlerimizle kendilerini sınamış ve daha hala 
duygusal ayıklığa erişemediklerini anlamışlardır. 
Duygusal ayıklığa ulaşmak, kendi kendimizle, 
çevremizle ve Tanrı’yla aramızda gerçek ve olgun bir 
ilişki ve denge geliştirmek (bir başka deyişle, 
alçakgönüllü olmak) zorundayız.

« « « » » »

A.A. hiç bir zaman içine kapalı bir kuruluş olmamalı; 
yararı büyük ya da küçük olsun, deneyimlerimizi 
çevremizdeki dünyayla paylaşmalıyız. Bütün 
üyelerimiz, sorunları ne olursa olsun bunları çözmeye 
çalışan insanların yardım çağrılarına karşılık vermelidir. 
Bizden yardım isteyenlere elimizden geldiğince 
A .A.’nın deneyimini ve ruhunu iletmeliyiz. Tanrı bizi 
alkolden kurtardı, ve bunun yanısıra, dünya bizi tekrar 
vatandaşlığına kabul etti.

1. GRAPEVINE, OCAK 1958
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞÎT OLDU), s.232-233
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Tek Başına Savaşılmaz

Alkol yaşamını yönetmeye başladığında, bu illetten tek 
başına kurtulabilmiş insan sayısı bir, bilemediniz ikidir. 
İstatistiklere bakılırsa, kendi çabalarıyla kurtulabilen bir 
alkolik hemen hiç görülmemiş.

« « « » » »

Alaska'nın kuzeyinde Point Barrow’da iki madenci bir 
kulübeye sığınmıştı. Yanlarında bir kasa viski vardı. 
Hava çok soğuktu; ısı eksi elti dereceydi. Adamlar 
viskiyi içip o kadar sarhoş oldular ki ateşin söndüğünü 
bile farketmediler. Eğer biri uyanıp ateşi 
canlandırmasaydı ikisi de donup ölecekti. Adam 
yakacak getirmek için dışarı çıktı. Bir varil gördü. 
Varilin içine su dolmuş, sonra da donmuştu. Buzun 
altında kırmızımsı bir şey vardı. Buzu kırıp nesneyi 
çıkarttılar. Bu bir Adsız Alkolikler kitabıydı. 
Adamlardan biri kitabı okudu; ayılmıştı. Rivayete göre 
ülkenin en kuzeyindeki A.A. gruplarından birini işte bu 
adam kurmuş.

1. ONİKÎ VE ONİKİ, s.22 (Türkçe)
2. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.82-83
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Yaşama İçgüdüsü

İnsanların o kadar fazla alkolü bedenlerine akıtarak 
yaşamlarını yok etmeleri doğaya ters düşen bir 
eylemdir. Bu gibi kimseler kendilerini koruma 
içgüdülerine karşı gelerek, kendilerini yok etmeye 
eğilimli görünürler.

Alkol tarafmdan korkunç bir yenilgiye uğratılıp 
acizleştiklerinde, Tanrı’nın lutfiı içlerine girerek onları 
saplantılarından kurtarabilir. Bu noktada, yaşama 
güdüleri, Tanrı’nın onlara yeni bir yaşam isteği 
vermesiyle uyum haline girebilir.

« « « » » »

“ Manevi deneyimin en belirgin özelliği, inanca ya da 
imana ulaşmak için insana müthiş bir şevk vermesidir.

Bu deneyimier kişiyi birden mükemmel bir insan 
yapmaz ama önünde ufuklar açar.”

1. ONİKİ VE ONtKİ, s.60 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1965
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Hiç Denediniz mi?

“ ‘Bilimsel’ uygarlığın vazgeçilmez öğeleri açık fikirlilik 
ve deneyse; bu gerçeği bile bile, bilim adamlarının 
‘Tanrı insandan önce vardı’ hipotezini neden deneyden 
geçirmediklerini bir türlü anlayamıyorum. İnsanın evrim 
sürecinde ortaya çıktığına inanmayı tercih ediyor ve her 
şeyi yaratan Tanrı’nın varlığını inkar ediyorlar.

Ben her iki kavramı da kendi yaşamımda denedim. 
Şimdi benim için yaşamın temeli, ‘her şeyin merkezi 
insandır’ fikrine değil, Tanrı’ya olan inancımdır.

Yine de, sizin istediğiniz gibi düşünme hakkınız 
olduğunu ilk savunacak insan benim. Size sadece bir 
soru sormak istiyorum: ‘Hayatınız boyunca “Tanrı var” 
diye düşünmeye ve ona göre hareket etmeye çalıştınız 
mı? Hiç denediniz mi bunu?” ’

MEKTUP, 1950
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Başkalarının Yardımına İhtiyacımız Var

Tek başımıza yaptığımız bir kendini değerlendirme ve 
yalnızca buna bağlı olarak kusurlarımızın itirafının 
oldukça yetersiz kalacağı aşikardı. Eğer kendimiz 
hakkındaki gerçeği bilmeyi ve bunu itiraf etmeyi 
kesinlikle istiyor idiysek, başkalarının da yardımını 
almamız gerekecekti - Tanrı’nın ve bir başka kişinin 
yardımı!

Ancak, kendimizi eleştirerek, hiç bir şey saklamadan, 
istekli olarak öğüt ve gösterilen yolu kabullenerek; 
doğru düşünme, hakiki dürüstlük ve gerçek tevazuya 
giden yolda ilk adımlarımızı atabilirdik.

. « « » » »

Eğer biz kendimizi kandınyorsak, işinin ehli bir rehber 
bunu hemen anlar. Bizi kuruntularımızdan ustaca 
uzaklaştırırken; bakarız ki biz tatsız gerçeklere karşı 
kendimizi savunduğumuz o bilinen dürtüleri daha az 
kullanmaktayız. Korku, gurur ve cehaletin yok edilmesi 
için bundan daha etkili bir yöntem düşünemiyorum. Bir 
süre sonra, dürüstlük yolunda çok sağlam bir dayanak 
bulduğumuzu fark ederiz ve bize yol gösteren 
rehberlerimize şükran duyarız.

1. ONÎKİ VE ONÎKÎ, s.56 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, AĞUSTUS 1961
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Tann’nın Armağanları

A.A.’nın üzerinde güneş hiç batmaz; şu ana kadar üç 
yüz elli bin alkolik hastalığını durdurmuş bulunuyor. 
Dünyanın her yerinde ırk, dini inanç ve milliyet 
ayrımlarını aştık. Bu kadar çok sayıda insanın içinde, 
yaşadığımız karmakarışık dünyada ayıklığa, büyümeye 
ve mesajı iletmeye karşı olan sorumluluklannı başarıyla 
taşıyabilmeleri içimizi sevinçle dolduruyor, büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz.

Fakat her şeyi en zor yoldan öğrenmiş olan bizler, kendi 
kendimizi tebrik etmeyeceğiz. Başarılarımızı Tanrı’nın 
armağanları olarak algılıyacağız. Bizim katkımız, 
giderek artan bir isteklilikle Tanrı’nın bizim için ne 
istediğini anlamak ve O ’nun iradesini yerine 
getirmekten ibarettir.

GRAPEVINE, TEMMUZ 1965
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Baskı Altında Dua

Kendimi ne zaman gerilimde hissetsem, günlük 
yürüyüşlerimin süresini uzatıyor, nefes ve adımlarımın 
ritmine uyarak Huzur Duamızı tekrarlıyorum.

İçimdeki sıkıntının başka insanlardan kaynaklandığını 
biliyor ve dua ederken hep şöyle diyorum: “Tanrım, 
insanların en iyi taraflarını görmem ve en kötü 
taraflarından korkmamam için huzur ver.” Bu duayı 
tekrarladıkça içim rahatlıyor ve duygusal dengemi 
buluyorum. Bunun etkisi bazan günlerce sürüyor.

GRAPEVINE, MART 1962
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Tatsız da Olsa Sonuçlarla Yüzleşmek

“ Ayağınız kaydı diye cesaretinizi kaybetmeyin. Biz 
alkolikler her zaman en zor yoldan öğreniriz.

Başka bir yere taşınmak iyi bir fikir olabilir; ama 
olmayabilir de. Belki duygusal ya da parasal yönden, 
bulunduğunuz yerde çözemeyeceğiniz bir şeyi 
yapıyorsunuz. Belki de hepimizin bir zamanlar yaptığı 
şeyi yapıyorsunuz: Belki siz kaçıyorsunuz. Bunu bir kez 
daha enine boyuna düşünseniz?

Sizce iyileşmek her şeyin önünde mi geliyor yoksa 
iyileşmenizi başka insanlara, yerlere ve koşullara mı 
bağlıyorsunuz? Bence en iyisi siz şimdi olduğunuz 
yerde kalın ve ne kadar tatsız da olsa sonuçlarla 
yüzleşin. A.A. programıyla başaracağınızdan eminim. 
Bir karara varmadan önce işin bir de bu boyutunu 
düşünün.”

MEKTUP, 1949
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Artık Yalnız Değiliz

Sevdiğimiz kimselerle çevrilmiş olsak da, alkolizm 
yalnızlık demekti. Takındığımız ‘varsa yoksa ben 
kendim!’ tavrı etrafımızdaki herkesi kaçırarak bizi koyu 
bir yalnızlığın içine itmişti. Ucuz barlarda hala önemli 
kişi pozlarındaydık, sonra da başkalarından sadaka 
umarak tek başımıza sokakları tepiyorduk.

Hala, başkalarını hükmederek veya onlara bağımlı 
olmakla duygusal emniyete kavuşabileceğimizi 
sanıyorduk. Hatta, kaderimiz henüz tam tersine 
dönmemişken, ve kendimizi yeni yeni yalnız hissetmeye 
başladığımız devirlerde insanlara hükmetmek veya 
onlara bağımlı olmak suretiyle yalnızlıktan 
kurtulacağımızı sanıyorduk.

Bu durumları geçiren bizler için A.A. çok özel bir anlam 
taşımaktadır. Onun sayesinde, bizi anlayan kimselerle 
sağlıklı ilişkiler kurduk ve yalnızlıktan kurtulduk.

ONİKİ VE ONİKİ, s. 108 (Türkçe)
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“ Düşüncesizce îş Görmeyin” Yeterli mi?

“ Akıllı insanlar, ihtiyatlı davranmaya çok önem verirler, 
ihtiyat olmazsa, akıl da olmayacağını bilirler.

Yalnızca ‘düşüncesizce iş görmeyin’ demek yeterli 
değil. Eğer düşüncelerinizde korku, kuşku ve kızgınlık 
varsa, o işi hiç yapmayalım daha iyi.”

« « « » » »

“ Yanıldığımız takdirde yanılgılarımızdan da bir şeyler 
öğrenmeye istekli olursak, önemli ya da önemsiz, 
herhangi bir karar verirken korku duymayız. Eğer 
verdiğimiz karar doğruysa bize bu kararı verme 
cesaretini verdiği için de Tanrı’ya şükredebiliriz.”

MEKTUPLAR, 1966
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Düzgün Bir Yaşam Sürdürmenin Ödülleri

Faydalı ve mutlu bir kişi olabilmek için çevremizdeki 
insanlardan daha yüksek seviyede olmamıza gerek 
olmadığını öğrenmek ne muhteşem bir duygu. 
Çoğumuz, önder, veya ünlü kişi olacak nitelikte değiliz, 
zaten bunu istemeyiz de.

Seve seve yaptığımız hizmet, tam olarak yerine 
getirmeye çalıştığımız yükümlülüklerimiz, sineye 
çektiğimiz veya Tann’nın yardımıyla hallettiğimiz 
dertlerimiz, evde veya dışarda, müşterek gayret 
gerektiği zaman elbirliği ile o işin altmdan 
kalkılabileceğini bilmek, Tann’nın nazarında bütün 
insanlarm bir değeri olduğu gerçeği, karşılıksız verilen 
sevginin aynı şekilde sevgi getirdiğinin delili, kendi 
kendimizi kapattığımız hapishanelerde artık kendimizi 
ezeli yalnızlığa mahkum etmemize gerek olmadığı 
gerçeği, ve de artık uyumsuz bir kişi olmadığımız, ve 
Tanrı’nın düzeninde ve O’nun iradesinde bizim de bir 
yerimizin olduğu inancı düzgün bir yaşam sürdürmekle 
kazandığımız, kalıcı ve hakettiğimiz ödüllerdir; hiç bir 
gösteriş, ün ve maddi varlık bunların yerini tutamaz.

ONİKİ VE ONÎKİ, s. 115 (Türkçe)
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A.A.’nın Daha îyi Anlaşılması

Daha fazla sayıda alkoliğe ulaşabilmemiz için, A .A.’nın 
her yerde daha iyi anlaşılması ve A .A.’ya iyi niyetle 
yaklaşılması çok önemli. Doktorlar, din adamları, 
işverenler, hükümetler, mahkemeler, hapishaneler, akıl 
hastaneleri ve alkolizm alanında faaliyet gösteren tüm 
girişimlerle olumlu ilişkiler içinde olmalı, editörlerin, 
yazarların, TV ve radyo kanallarının bize artan bir iyi 
niyetle bakmalarını sağlamalıyız. Kendimizi 
kamuoyunda tanıtabileceğimiz bu çıkış kapılarının daha 
da açılması gerekiyor.

« « « » »,

A.A.’nın gelecekteki iyiliği için bizlerin çağdaş iletişim 
devini kullanma biçimimiz çok önemlidir. Kişisel 
çıkarlar bir tarafa bırakılarak olumlu kullanıldığında 
medyanın bize sağlayabileceği yararlar hayal bile 
edemeyeceğimiz kadar büyük olacaktır.

Fakat, bu müthiş olanağı kötü kullanırsak, yine kendi 
içimizden insanların, kendilerini bencilce öne çıkarma 
eğilimleri paramparça eder bizi. Bu tehlikeye karşı 
kullanacağımız kalkan ise A.A. üyelerinin kamuoyu 
önündeki adsızlıklarıdır.

1. TWELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM), s. 51
2. GRAPEV1NE, KASIM 1960
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“ Özel” Bir Deneyim mi?

Müthiş gizemli bir deneyim - ya da ‘aydınlanma’ - 
yaşadım ve doğal olarak ilk önce, böyle bir deneyimin 
beni özel bir insan konumuna getirdiğini düşündüm.

Fakat şimdi dönüp bu olaya baktığımda yalnızca şükran 
duyuyorum. Başıma gelen olayın özelliği çok ani olması 
ve içimi birden büyük bir inançla doldurmasıydı.

Başka her yönden, eminim A.A. programını gayretle 
uygulamış diğer üyelerin deneyimlerine benziyordu. 
Kuşkusuz diğer üyeler de Tann’nın lutfuna nail 
olmuştu; aramızdaki tek fark, onların bu armağanın 
bilincine yavaş yavaş varmalarıydı.

GRAPEVINE, TEMMUZ 1962
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Ayıklığın Anahtarı

Her A.A.’nın kendisini yeni gelenlerle özdeşleştirme ve 
kendisini onları iyileştirmeye adama konusundaki 
benzersiz yeteneği, hiç bir şekilde bilgi, güzel konuşma 
ya da diğer herhangi bir kişisel kabiliyetle ilgili değildir. 
Önemli olan sadece, onun, ayıklığın anahatarını bulmuş 
olan bir alkolik olduğu gerçeğidir.

« « « » » »

Dr. Bob’ la ilk konuştuğumda durumunun 
umutsuzluğunu Dr. Silkworth’un sözcükleriyle alkoliğin 
‘ saplantı artı alerjisi’ ikilemini özellikle vurguladım. 
Bob’un kendisi de doktor olmasına karşın, söylediklerim 
kötü haberdi. Benim bir alkolik olmam ve kendi kişisel 
deneyimlerimden söz ederken ne dediğimin farkında 
olmam doktorda balyoz etkisi yaptı.

Karşılıklı konuştuk. Artık vaaz vermiyordum. Onun 
bana olduğu kadar benim de ona ihtiyacım vardı.

1. ONÎKİ VE ONÎKİ, s. 138 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.69-70



258

Kalın Tabakalar Altında

Bazıları, kendi karakter bozukluklarının o kadar vahim 
olmadığını düşünerek vicdan muhasebesinde sorulan 
sorlann çoğuna karşı çıkabilirler. Bu kişilere, samimi bir 
incelemenin, karşı çıktıkları sorularla ilgili karakter 
bozukluklarını ortaya çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

Dıştan bakınca sicilimiz o kadar da kötü olmadığı için, 
aynı karakter bozukluklarının bizde de olduğunu ve 
bunlan, kendini mazur gösterme güdümüzün kalın 
tabakaları altına, derinlere gömdüğümüzü fark 
ettiğimizde utanç duyarız. Sonunda bizi alkolizm ve 
mutsuzluk tuzağına düşüren bu karakter 
bozukluklarıydı.

ONİKİ VE ONİKİ, s.50-51 (Türkçe)
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Efendi Değil, Uşak

A.A.’da manevi bakımdan ne durumda olduğumuz, mali 
yönden ne durumda olduğumuzdan çok daha önemliydi. 
Gitgide, para bizim efendimiz olmaktan çıkarak 
uşağımız haline gelmeye başladı. Çevremizdekilerle 
sevgi ve yardım alışverişinde bir vasıta oldu.

« « « » » »

A .A .’nm 'Yalnız Adam’larından biri de en yakın 
kentten iki bin mil uzakta yaşayan, yılda bir defa kente 
gidip yünlerini satan AvustralyalI bir koyun 
yetiştiricisidir. Yünlerini en iyi fiyattan satabilmek için 
yılın belli bir ayında şehirde olması gerekir. Fakat A.A. 
bölgesel toplantısının bu tarihten daha sonra 
yapılacağını öğrenince, fiyatların daha düşük olacağını 
bildiği halde bu kaybı seve seve göze alarak kente 
gelişini erteledi. A.A. toplantısı işte bu kadar önemliydi 
onun için.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s. 112 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.31
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İçteki Gerçekler

insanoğlu ilerledikçe dış görünüşlerin içteki gerçeklerle 
bir alakası olmadığını da öğreniyor. Bir örnek verelim: 
Bir demir çubuk, aslında birbirlerinin etrafında 
inanılmaz bir hızla dönen elektronlardan meydana 
geliyor. Çıplak gözle görülmesi imkansız elektronlar 
kesin kanunlar tarafından idare ediliyor ve bu kanunlar 
bütün maddeler için de geçerli. Bilim bize bunu 
anlatıyor. Şüphe etmemiz için bir neden yok.

Fakat bu maddeler dünyasının ve maddesel yaşamın 
altında hep kuvvetli, yol gösteren yaratıcı Zeka’nın 
varlığını mantıklı bir şekilde varsaymamız gerektiğinde 
hemen itiraz ediyor, böyle olmadığma kendimizi 
inandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu 
iddiamız doğru olsaydı o zaman hayatın bir hiçten 
meydana gelmiş olması, hiç bir şey ifade etmemesi ve 
bir hiçe doğru gidiyor olması gerekirdi.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.39 (Türkçe)
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“Korkmadan Vicdan Araştırması Yapmak”

Vicdan araştırmasını hep yanlış yaptım. Bazan kusurlarımı 
doğru insanlarla paylaşmadım; bazan kendi kusurlarımı 
değil onların kusurlarım sıraladım; hatta bazan kusurlarımı 
itiraf ediyorum diye, içinde bulunduğum koşullardan ve 
sorunlardan yüksek sesle şikayet ettim.

« * * » » »

A.A. korkusuz bir vicdan muhasebesi önerdiğinde, her 
yeni gelen kimseye, kendisinden, verebileceğinden daha 
fazlası isteniyormuş gibi gelir. Fakat kendi iç dünyasına 
her baktığında, ki biri ‘bu tarafa geçemezsin’ derken, 
korkuları ‘ sakın bu tarafa bakma’ derler.

Korku ve kibir aslında hayali bir ucubeden başka bir şey 
değildir. Bir kez vicdan muhasebesi için tam bir istekliliğe 
sahip olup kendimizi bu gayeye adadığımızda, bu puslu 
manzara muhteşem bir ışıkla aydınlamverir. Bunu 
sürdürdüğümüzde ise yepyeni bir güven duygusu doğar, ve 
sonunda kendimizle yüzleşebilmenin verdiği ferahlık 
duygusunun tadına doyum olmaz.

1. GRAPEVINE, HAZİRAN 1958
2. ONİKl VE ONİKİ, s.46-47 (Türkçe)
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Bireysel Sorumluluklar

Şunu vurgulanmalıyız ki, başkalarıyla tartışmaktan 
kaçınmamız bizi diğer insanlar karşısında üstün kılan 
özel bir meziyet değildir.Bu erdem, dünya yurttaşları 
olarak yerlerini almış olan Adsız Alkoliklerin çağdaş 
sorunlar karşısındaki davranışlarında bireysel 
sorumluluklarından vazgeçmeleri anlamına gelmez. 
Zamanımızın toplumsal konuları ile ilgili olarak doğru 
buldukları şekilde hareket etmeleri gerekir.

Ama A.A. bir bütün olarak ele alındığında durum 
tamamen farklıdır. Toplumsal tartışmalara karışmayız, 
çünkü biliriz ki karışırsak A.A.’mız yok olacaktır.

ONİKİ VE ONÎKİ, s. 161-162 (Türkçe)
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Korku ve înanç

Korkulardan kurtulmak hayat boyu devam edecek bir 
süreçtir; hiç kimse hiç bir zaman korkularından 
büsbütün kurtulamaz.

Ağır bir hastalık sırasında ya da kendimizi fazlasıyla 
güvensiz hissettiğimiz herhangi bir koşulda, korku 
üstümüze çullanacak ve biz bu duyguyla, duruma göre 
iyi ya da kötü, ama mutlaka mücadele edeceğiz. Sadece 
kendini kandıran bir insan korkudan tamamen 
kurtulduğunu iddia edebilir.

« M « » » »

Nihayet anladık ki, içimizdeki Tanrı’ya olan iman 
benliğimizin bir parçasıdır. Bazan aramak zorunda 
kalsak da O hep oradaydı. Biz ne kadar gerçeksek O da 
o kadar gerçekti. Büyük Gerçeği benliğimizin 
derinliklerinde bulduk.

1. GRAPEV1NE, OCAK 1962
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s.44 (Türkçe)
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Büyümemizi Sürdürdüğümüz Basamak

Bazan arkadaşlar ‘Aferin çok iyi gidiyorsun’ diyorlar; 
ama biz içimizden yeteri kadar iyi gitmediğimizi 
biliyoruz. Hala yaşamı olduğu gibi kabul edemiyoruz. 
Manevi büyümemiz üzerinde çalışırken bir yerde bir 
hata yapmış olmalıyız.

Peki ama ne yanlış yaptık?

Bu sorunun yanıtını muhtemelen - dua, tefekkür ve 
Tanrı’nın yol göstericiliğini telkin eden - Onbirinci 
Basamağı yanlış yapmamız veya yeteri kadar iyi 
yapmamamızda bulacağız.

Diğer Basamaklar çoğumuzun ayık kalmasına ve 
yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olur. Fakat gayretle 
ve sürekli üzerinde çalışarak yapıldığında Onbirinci 
Basamak büyümeyi sürdürmemizi sağlayacaktır.

GRAPEVINE, HAZİRAN 1958
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Ne Bağımlılık Ne de Kendine Yeterlilik

Tıpkı çocuklar gibi, yakınlarımızdan bize ilgi 
göstermelerini ve göz kulak olmalarını bekledik, veya 
dünyanın bize bir yaşam borcu olduğunu iddia ettik. O 
zaman netice gene bizim için hüsran oldu. Çok 
sevdiğimiz kimseler ya bizi bir kenara itiverdiler ya da 
bizden uzaklaştılar. Hayal kırıklığımız çok büyüktü.

Yaşça olgun bir çağda olmamıza rağmen hala çocuk gibi 
davranıyorduk, ve çevremizdeki herkesin - dost, karı, 
koca, vs. - bizi nazlandırmasını bekliyorduk. 
Başkalarına aşırı bağımlılığın bir fayda vermeyeceğini, 
herkesin farklı bir mizaca sahip olduğunu, en munis 
tabiatlı ve kendimize en yakın bildiklerimizin bile ilgi 
isteklerimiz onların tahammül sınırlarını aştığı zaman 
bizi yüzüstü bırakabileceklerini anlamak istemedik.

« « « » » »
Artık değişik bir temelden işe başlıyoruz. Bu temel de 
Tanrı’ya güvenmemiz, ve artık sınırlı olduğumuzu 
anlamış olmamız. Kendimiz yerine sonsuz olduğuna 
inandığımız TanrTya güveniyoruz. Bu dünyada bize 
uygun gördüğü rolü oynamak için yaşıyoruz. Ne kadar 
ona sığınmak istersek o da bize o kadar musibetleri 
sükunetle karşılama gücü verecek.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s. 107 (Türkçe)
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s.55 (Türkçe)
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Şükretmek

Manevi yaşanılan konusunda benden daha ileride 
olanlara nazaran günlük sıkıntı ve endişeleri huzur 
içinde kabullenebilmek benim için hala çok zor olmakla 
birlikte yine de bugünkü sıkıntılarım için Tanrı’ya 
şükredebilirim.

Geçmişte çektiğim acılardan aldığım dersleri - beni 
bugün elde ettiğim nimetlere eriştiren dersleri - 
düşününce içimden gelerek, canıyürekten istiyorum 
şükretmeyi. Alkol yüzünden çektiğim korkunç ızdırabın, 
içimde duyduğum isyanın ve çarpık gururumun neden 
olduğu acıların beni nasıl Tanrı’nın lutfuna ve yepyeni 
bir özgürlüğe götürdüğünü aklımdan çıkarmıyorum.

GRAPEVINE, MART 1962
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Mazeretlerimizin Arkasında

Bahaneler bulma ve en olmayacak şeyleri akla uydurma 
konusunda biz alkolikler şampiyonluğu kimselere 
bırakmıyoruz. Davranışlarımızın derinliklerinde yatan 
nedenleri bulmak psikiyatri uzmanlarının işidir. 
Psikiyatri konusunda eğitim görmemiş olmamıza 
rağmen, A.A.’ya girdikten bir süre sonra, bizi 
yönlendiren güçlerin sandığımız şeyler olmadığını, daha 
önceden varlıklarından bile haberimizin olmadığı 
güçlerin etkisiyle hareket etmiş olduğumuzu anlıyoruz. 
Bundan dolayı, psikiyatri biliminin ortaya attığı örneği 
saygı, ilgi ve bir şeyler öğrenebilmek amacıyla 
incelemeliyiz.

« « « » » »

“Oniki Basamağı yaşama geçirerek başarmaya 
çalıştığımız manevi büyüme ve iyi bir rehberin yardımı 
ile karakter bozukluklarımızın altında yatan sebepleri, 
hiç değilse şu an için bize yeterli olacak kadar 
anlayabiliyoruz. Yine de, sahte ve bilinçsiz dürtüleri 
araştırmanın gerekliliğini vurguladıkları için psikiyatrist 
dostlarımıza şükran borçluyuz.”

1. A. A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.236
2. MEKTUP, 1966
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Şu Diğer İnsanlar

“Tıpkı sizin gibi ben de kendimin diğer insanların 
söyledikleri ve yaptıklarının bir kurbanı olduğumu 
sanıyordum. Ne var ki, bu insanların günahlarını, 
özellikle de benimkilere hiç benzemeyen günahlarını 
itiraf ettiğimde kendime daha fazla zarar veriyordum. 
Kendi kızgınlığım, kendime acıma duygum yüzünden 
hiç kimse için faydalı olamaz hale geliyordum.

Bundan dolayı, şimdi birisi karşıma geçipte beni 
incitecek biçimde konuşursa, önce, söylediklerinde bir 
gerçek payı olup olmadığını soruyorum kendime. 
Söyledikleri tamamen gerçek dışıysa, bir zamanlar 
benim de başkaları hakkında acı şeyler söylediğim 
geliyor aklıma. Bu zararlı dedikodular, o eski duygusal 
hastalığın hala tamamen geçmemiş olduğunun 
belirtilerinden başka bir şey değil, ve sonuç olarak, hasta 
insanların mantıksızlıklarına da hiç kızmamam lazım.

Pek çok kez ve çok zor koşullarda başkalarını - ve 
kendimi - affetmek zorunda kaldım. Siz böyle bir şeyi 
bu yakınlarda denediniz mi?”

MEKTUP, 1946
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Çocukluk Devresi Bitince

“ Her A.A. grubu, tek bir kişi ve yakın arkadaşlarının - 
kurucu ve hiyerarşik sıralamalarla - çevresinin 
çabalarıyla kurulur, ki doğrusu da budur. Bunun başka 
bir yolu yoktur.

Fakat zamanla grubun çocukluk devresi bittiğinde 
kurucu lider, demokraside olması gerektiği gibi, kendi 
kendini seçmiş olduğu liderlikten çekilmelidir.”

« « « » )> .
Dr. Bob’a mektup:
“ Her yerde A.A. grupları, hizmet konularını bir grup 
olarak ellerinde tutmaktadırlar. Yerel kurucular ve 
arkadaşları kenara çekilmişlerdir. Dünya hizmetlerinin 
geleceği düşünüldüğünde, neden pek çok insan kenara 
çekilmeyi unutuyor hiç anlamıyorum.

Grupla sonuç olarak yönetimi ele alacaklardır, ve az bir 
ihtimal olsa da, aldıkları mirası heba edeceklerdir. Fakat 
büyük bir ihtimalle böyle bir şey olmayacaktır. Her 
neyse, artık onlar gerçekten olgunlaştılar; A.A. onların; 
A.A.’yı onlara verelim.”

MEKTUPLAR
1. 1950
2. 1949
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Dürüstlük ve iyileşme

Vicdan muhasebesi yapan bir üye şu sorulan sorabilir 
kendine:

Bencilce sürdürdüğüm cinsel ilişkilerim bana ve 
başkalarına nasıl zarar verdi? Kimleri, hangi ölçüde 
üzdü? O dönemlerde bu durumlara nasıl tepki 
gösterdim? Suçluluk duygusuyla yanıp tutuştum mu? 
Yoksa benim bu durumlara sebebiyet vermediğimi, 
başkalarının beni baştan çıkardıklarını savunarak 
kendimi temize mi çıkarmaya çalıştım?

Cinsel davranışlarımda istediğimi elde edemediğim 
zamanlar tepkim ne oldu? Reddedildiğim zamanlar kin 
güdüp yeise kapıldım mı? Bu duygularımın acısını 
başkalarından çıkartmaya çalıştım mı? Evde 
reddedildiğim ve bana karşı soğuk davranıldığında bunu 
dışardaki ilişkilerim için bir sebep olarak kullandım mı?

« « « » » »

Ailesine kavuşmadan iyileşemeyeceğini söyleyen alkolik 
doğru söylemiyordur. Bir alkoliğin iyileşmesi başka 
insanlara bağlı değildir. İyileşmesi, sadece kendi anladığı 
manadaki Tanrı ile arasında olan ilişkiye bağlıdır.

1. ONÎKİ VE ONtKİ, s.47-48 (Türkçe)
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s.83-84 (Türkçe)
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îki Kelimede A.A.

“A.A.’da ilerlemenin tümü iki kelimede toplanabilir: 
alçakgönüllülük ve sorumluluk. Bütün manevi 
gelişmemiz bu iki standartı yaşamımızda ne kadar 
uyguladığımıza bağlı olarak tam tamına ölçülebilir.

Sürekli artan bir alçakgönüllülük, bunun yantsıra son 
derece açık olarak belirlenmiş yükümlülükleri kabul 
etmek ve ona göre hareket etmek - bunlar manevi 
büyümenin mihenk taşlandır; bize, doğru olmanın ve 
doğru davranmanın özünü gösterirler. İşte bu mihenk 
taşları sayesinde Tann’ntn bizim için ne istediğini 
anlayabildik ve Tann’nın iradesini yerine getirebildik.”

KONUŞMA, 1965 (OCAK I966'da GRAPEVTNE’de 
YAYINLANDI)
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Problemlerimizi Kendimiz Yaratıyoruz

Bencillik - Dünyanın kendi etrafımızda döndüğüne 
inanmak! Bizce bütün problemlerimizin kökü budur. 
Yüzlerce çeşit korku, kendi kendimizi aldatma, kendi 
çıkarımızı gözetme ve kendimize acıma gibi duyguların 
telaşında başkalarının ayağına basarız ve onlar da 
karşılık verir. Bazan görünüşte hiç tahrik edilmeden bizi 
incitirler. Halbuki kimbilir ne kadar zaman önce 
kendimizi ön planda tutarak verdiğimiz bencilce kararlar 
bizi bugün incinecek duruma düşürmüştür.

Demek ki problemlerimizi kendimiz yaratıyoruz. Bu 
problemler bizden kaynaklanıyor, ve alkolik bir insan, 
kendisi farkında olmasa da inatçı bir isyankarın en ileri 
örneğidir. Her şeyden önce biz alkolikler bu bencillikten 
kurtulmak zorundayız, yoksa o bizi öldürebilir.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.49-50 (Türkçe)
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A.A. Sevgisi

Her A.A.’mn ve her A.A. grubunun yaşamı Oniki 
Basamak ve Oniki Gelenek çevresinde kurulmuştur. Bu 
ilkelere uymamanın cezası, birey için ölüm, grup için 
dağılmak demektir. Bununla beraber, A.A.’nın birliği için 
daha da büyük bir güç var; o da A.A.’ lann birbirlerine ve 
A.A. ilkelerine duydukları büyük sevgidir.

« « « » » »

A.A.’nın New York’taki genel merkezindeki insanların 
belli bir otoriteye sahip olmaları gerekebilir. Ama uzun 
zaman önce, mütevelli heyeti üyeleri ve yöneticiler 
önerilerde bulunmaktan öteye, o da çok ılımlı olmak 
şartıyla, bir şey yapamayacaklarını anladılar

Aşağıdaki gibi kalıplaşmış cümleler yazdıkları pek çok 
mektupta yer aldı: ‘Hiç kuşkusuz bu meseleyi istediğiniz 
gibi çözmekte tam bir özgürlüğe sahipsiniz. Fakat 
A.A.’daki çoğunluğun deneyimi şu öneriden yana 
görünüyor...’

A.A. genel merkezi talimatlar vermez. Genel merkez 
aldığımız derslerin en büyük verici istasyonudur.

1. TWELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM), s.8
2. ONİKİ VE ONİKİ, s. 158 (Türkçe)
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Manevi Konularda Tek Başına Hareket Etmek

Manevi konularda tek başına hareket etmek tehlikelidir. 
Büyük bir yanılgı içinde oldukları bariz olduğu halde, 
bazı iyi niyetli insanların, Tanrı’nın rehberliğinde 
hareket ettiklerini söylediklerini çok işitmişizdir. 
Tecrübe ve tevazudan yoksun bu kimseler kendilerini 
kandırarak, yaptıkları saçmasapan işleri Tanrı’nın 
buyruğu olarak nitelendirmişlerdir.

Maneviyatta çok ilerlemiş kişiler bile Tanrı’dan 
geldiğini düşündükleri buyrukları, dostlarına ve 
güvendikleri ruhani kimselere danışırlar. Bu sayede, bu 
işte acemi olan kişilerin düşüncesizce vahim hatalar 
yapmaları önlenebilir. Başkalarının yorum ve 
öğütlerinin de kusursuz olamayacağı bilinmekle beraber, 
kendimizden üstün bir güçle ilişki kurmada bu kadar 
deneyimsizken başkalarının görüşlerinden 
alabileceğimiz yardımla buyrukların daha belirgin 
olacağı da aşikardır.

ONİKÎ VE ONlKl, s.57 (Türkçe)
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Vererek İyileşme

İyileşmek isteyen bir alkoliğe bizim programımızın ana 
hatlarını anlatm. Nasıl kendinizi değerlendirdiğinizi ve 
neden şimdi ona yardım etmek istediğinizi açıklayın. Bu 
yardımınızın sizin iyileşme sürecinizin bir parçası 
olduğunu bilmesi çok önemlidir. Belki de o size ona 
ettiğinizden daha fazla yardım ediyordur. Açık bir 
şekilde size hiç bir şekilde borçlu olmadığım anlatın 
ona.

« « « » » »

Ayıklığımın ilk altı ayında bir çok alkoliğe bütün 
gücümle yardım etmeye çalıştım. Hiç birinde başarılı 
olamadım. Bu çalışma yine de beni ayık tuttu. Sorun, 
karşımdaki alkoliklerden bir şey alamamak değildi. 
Almaya değil vermeye çalıştığım için ayık kaldım.

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.78-79 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, OCAK 1958
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Ateistler İçin Yüksek Güç

“ Ateistlerle çok deneyimim oldu. Pek çoğunda 
başarılıydım. A .A.’da herkesin kendi görüşüne sahip 
olma hakkı vardır. Açık ve hoşgörülü bir topluluk 
olmayı sürdürmek, kişilerin kendi görüşlerinin neden 
olacağı ufak karışıklıkları bastırmaktan çok daha iyidir. 
Aslına bakarsınız, dünyada bir ateistin görüşleri 
yüzünden ölen bir alkolik tanımıyorum.

Bu kişilerin her zaman daha ‘Yüksek bir Güç’e, yani 
kendi gruplarına bakmalarını rica ederim. A.A. grubuna 
geldiklerinde, bu gruptakilerin çoğu sarhoş değildir, 
fakat kendileri sarhoştur. Bu nedenle grup ‘Yüksek bir 
Güç’tür. Kendilerini nasıl hissettiklerini ben anlarım, 
çünkü kendim de bir zamanlar öyleydim.”

MEKTUP, 1962
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Yükümlülüğü Hafifletmek

Verdiğimiz zaran tümüyle itiraf etme isteğimizi 
sınırlaması gereken tek bir husus, a f dilediğimiz 
kimselerin, yapacağımız itiraftan ciddi şekilde zarar 
görebilecekleri ihtimali olmalıdır. Veya - ki bu da aynı 
derecede önemlidir - bundan başkalan ciddi olarak zarar 
görebilir. Örneğin, evlilik dışı bir maceranın bütün 
teferruatının yükünü, bize güvenen eşimizin başına 
yıkamayız.

Vurdumduymazlıkla başkalarının yüklerini 
ağırlaştırmak kendi yükümüzü hafifletmez.

« « « » » »

Yaptığımız yanlışları düzeltirken makul, nazik, 
düşünceli, ama hakir ve zelil olmadan alçakgönüllü 
olmalıyız. Tanrı’nın evladı olarak dimdik ayaktayız ve 
kimsenin önünde eğilmeyeceğiz.

1. ONÎKl VE ONÎKl, s.80 (Türkçe)
2. ADSIZ ALKOLİKLER, s.69 (Türkçe)
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Korkusuzca Konuşun

Günlük bağlantılar söz konusu olduğunda pek azımız 
adsızız. Bu konuda adsızlığımızı bir kenara koyduk, çünkü 
dostlarımızın ve yakın çevremizin A.A.’yı ve A.A.’mn 
bizim için yaptıklarım bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. 
Ayrıca ‘Ben alkoliğim’ diyebilmenin korkusunu da atmak 
istiyoruz. Yan açık toplantılarda konuştuğumuzda, 
gazetecilerden kimliklerimizi saklı tutmalarım istiyoruz. 
Bizi dinleyenleri alkolizmin, başkalarının yanında sözünü 
etmekten artık korkmadığımız bir hastalık olduğuna ikna 
etmek arzusundayız.

Fakat, eğer bu sımnn ötesine geçersek, adsızltk ilkemizi 
tamamen kaybetmiş oluruz. Her A.A. kimliğini açıklasa, 
resimlerinin ve hikayesinin yayımlanmasına izin verse, 
çok geçmeden bütün medyanın malzemesi olurdu.

« « « » » »

“Bir çok A.A. üyesi açık toplantılara kuşku ile baksa da, 
basın tarafından adsızlığımıza saygı gösterildiği ve 
bizler de kendi adımıza anlayıştan başka bir şey 
istemediğimiz sürece - ben kendi hesabıma - bu 
toplantıları destekliyorum.”

1. GRAPEVINE, OCAK 1946
2. MEKTUP, 1949
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Mazeret Bulma Sanatı

Çoğumuz için, kendinin daima haklı olduğunu gösterme 
duygusu, içki içmek ve her türlü çılgınca ve zararlı 
davranışlarda bulunabilmek için bir bahane idi. Mazeret 
bulmayı bir sanat haline getirmiştik.

Her şey yolunda gittiği zaman da veya işler aksi gitse de 
içmeliydik. Evimizde sevgiye boğulsak da, veya hiç bir 
sevgi bulamasak da içmemiz gerekiyordu. İşimizdeki 
başarılarımız, veya başarısızlıklarımız için de 
içmeliydik. Ve bu böylece sürüp gidiyordu.

W « « » » »

Düzensiz duyguların kurbanı olduğumuzu farketmemiz 
çok zaman aldı. Başkaları söz konusu olduğunda, 
düşünce ve lisanımızdan ‘ suçlama’ sözcüğünü çıkarıp 
atmalıydık.

ONİKİ VE ONİKİ
1. s.44 (Türkçe)
2. s.45 (Türkçe)
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Manevi Olgunluk

Gereken manevi olgunluğa eriştiysek alkoliklerin 
yapmaması gereken pek çok şeyi yapabiliriz. Bazı 
kişiler alkolün olduğu hiç bir yere ayak basmamamızı 
söylediler. Evlerimizde hiç alkol bulundurmamamız, 
içki içen arkadaşlarımızdan uzak durmamız, içki sahnesi 
olan filmler görmememiz, hiç bir şekilde alkolü 
düşünmememiz, hatırlamamamız gerektiği söylendi. 
Bizim deneyimlerimiz ise bütün bunların gerekli 
olmadığmı gösteriyor.

Bu durumlarla her gün karşılaşıyoruz. Bir alkolik bu 
gibi şeylerden etkilenebiliyorsa hala bir alkolik kafasına 
sahip demektir. Daha manevi olgunluğa erişmemiş 
demektir. Alkolden kaçmak için kuzey kutbuna gitmiş 
olsa bile karşısına çıkan bir Eskimo ona bir bardak viski 
ikram edip her şeyi mahvedebilir.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.84-85 (Türkçe)
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Birey Olarak A.A.’lar

Tüm manevi deneyimlerin güvenli tek bir sınavı vardır: 
‘ Sonuçlarım aldıkça anlayacaksınız.’

Bundan dolayı da hiç kimsenin geçirdiği değişimi - ister 
ani olsun ister yavaş - sorgulamaya hakkımız 
olmadığına inanıyorum. Aynı şekilde, karşımızdaki 
insandan kendimizinkine benzer bir değişim de talep 
edemeyiz. Çünkü deneyimler gösterir ki, kendi 
gereksinmelerimiz için en faydalı olanı yakalama 
eğilimindeyiz.

« « « » » »

İnsanlar hiç bir zaman birbirlerinin tıpatıp benzeri 
değildirler. Onun için vicdan muhasebemizi yaparken, 
her birimiz kendi kişisel karakter kusurlarımız, 
belirlemek zorundadır. Yerinde bir benzetmeyle, her 
birimiz kendi ayağımıza uyan ayakkabıyı bulduğunda, 
onu giyerek, doğru yolda olduğumuzu bilmenin verdiği 
güvenle yola koyulabiliriz.

1. GRAPEVINE, TEMMUZ 1962
2. ONÎKJ VE ONİKİ, s.45 (Türkçe)
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İçgüdüler Kontrolden Çıktığında

Bir kişi kendi içgüdülerini mantıksızca diğerlerine zorla 
kabul ettirmeye kalkışırsa sonuç mutsuzluktur. 
Kendimizi para hırsına kaptırıp servet edinme yarışında 
yolumuzun üstüne çıkan kimseleri çiğneyip geçersek o 
zaman kıskançlık ve öcalma duygulan uyanabilir. Cinsel 
arzular kontroldan çıktığında da benzer bir kargaşa 
yaşanır.

İlgi, korunma ve sevgi konularındaki aşın talepleri, 
karşımızdaki kimsede ya hükmetme ya da ilgisizlik 
duygulan yaratır. Bu iki duygu da sağlıksızdır. Bir 
insanın itibar arzusu kontroldan çıktığında, hangi 
ortamda olursa olsun çevresindekiler rahatsız olur ve 
genellikle de isyan ederler. İçgüdülerin bu şekilde 
çarpışmaları soğuk bir ilgisizlikten kanlı bir devrime 
kadar her şeye neden olabilir.

ONÎKİ VE ONtKİ, s.41-42 (Türkçe)
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“Alkole Karşı Güçsüzüz”

Durumum sürekli kötüye gitmişti. 1934 yılında bir gün 
bir hastanenin üst katında bir odada yatıyordum. 
Hayatımda ilk kez tamamen umutsuz bir durumda 
olduğumu anlamıştım.

Lois alt kattaydı ve Dr. Silkworth çok nazik bir biçimde 
hastalığımı ve umutsuz olduğumu açıklamaya 
çalışıyordu. Karım ‘Fakat Bili’ in iradesi çok güçlüdür’ 
dedi. ‘ İyileşmek için ne mümkünse yaptı. Her yolu 
denedik. Doktor, kocam neden içkiyi bırakamıyor?’

Doktor kanma, önceleri bir alışkanlık olan içkinin 
giderek bir tutku, bir çılgınlık halini aldığını ve artık 
beni, irademe rağmen içmeye mahkum ettiğini anlattı 

« « « » » »
“ İçki içmenin son aşamalarında, içkiye karşı koyma 
isteğimiz yok olur. Ne zaman tam olarak yenik 
düştüğümüzü kabul eder, A .A.’nm ilkelerini 
uygulamaya bütünüyle hazır oluruz, işte o zaman içki 
tutkusu geçer ve önümüze yepyeni bir boyut çıkar - 
anladığımız manadaki Tanrı’nın yardımıyla özgürlük.”

1. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.52
2. MEKTUP, 1966
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İnanç - Plan - Ve Çalışma

“ ‘24 saat planı’ özellikle alkoliğin duygusal yaşamı için 
geçerlidir. Yine duygusal olarak söylersek, ne dünde ne 
yarında yaşamalıyız.

Fakat ben bu açıklamanın birey, grup ya da bir bütün 
olarak A .A.’nm yarın, hatta daha uzak bir gelecekte 
nasıl hareket etmesi gerektiğini hiç düşünmeyeceğimiz 
anlamına gelmediğini bir türlü anlayamamıştım. Tek 
başına inanç yetmez. Ayrıca bir de plan ve bu planı 
gerçekleştirmek için de çalışma gereklidir.

‘ İnançsız iş hiç bir işe yaramaz’ deyişi sanki biz 
A .A.’ lar için söylenmiş. Amacı Oniki Basamak 
çalışmasını daha yaygm ve iyi hale getirmek olan A.A. 
hizmet büroları anarşi ve durağanlaşmayı önleyerek 
yaşamı ve büyümeyi garantileyen ‘çalışmalar’ yapar.”

MEKTUP, 1954
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Sahte Gurur

Gururun gözlerimizi kör etmesinin en korkutucu yanı, 
kolaylıkla haklı gibi gösterilebilmesidir. Kendimizi 
mazur göstermenin ahenk ve sevgiyi yok ettiğini 
görmek için uzaklara gitmeye gerek yok. tki insanı, iki 
ulusu birbirine düşüren bir yaklaşımdır bu. Bahaneler, 
her türlü çılgınlık ve şiddeti haklı, hatta saygıdeğer 
gösterebilir.

« « « » » »

A .A.’nın her derde - hatta alkolizme bile - deva 
olduğunu iddia etmek sahte bir gururun ürünü olacaktır.

t. GRAPEV1NE, HAZİRAN 1961
2. A.A. COM ES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.232
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Kızgınlıkları Kontrol Altına Almak

Dünyanın ve insanların gerçekte bizi idare ettiğini 
görmeye başladık. Bu safhada bizde kızgınlık yaratan 
başkalarının yanlış davranışları, ister gerçek, isterse 
hayalimizde olsun bizi öldürme gücüne gerçekten 
sahiptiler, çünkü kızgınlık bizi içkiye döndürebilirdi. 
Kızgınlıkları kontrol altında tutmamız gerekiyordu, ama 
nasıl? Hepsini bir kalemde silip atamazdık.

İzlediğimiz yol şu oldu: Bizi kızdıran, hayal kırıklığına 
uğratan insanların manen hasta olabileceklerinin farkına 
vardık. Tann’ya yalvardık. Hasta bir kimseye de 
arkadaşımıza göstereceğimiz anlayışı, acımayı ve de 
sabrı gösterebilmemiz için bize yardım etmesini diledik.

Artık hınç alma ve kavgalardan uzak duruyoruz. Hasta 
insanlara öyle davranamayız. Öyle davranırsak yardım 
etme şansımızı yitiririz. Herkese yardımcı olamayız, 
ama en azından Tanrı bize her bir bireye iyi ve toleranslı 
bir açıdan bakmamızı gösterecektir.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.54 (Türkçe)
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Maneviyat

“ A.A.’ lar arasında neyin maddi neyin manevi olduğu 
konusunda anlaşmazlık vardır. Bence bu konu tümüyle 
kişinin maksadına bağlıdır. Eğer mal ve mülkümüzü çok 
bencilce kullanıyorsak maddi insanlarız. Öte yandan bu 
varlıktan başkalarına yardımcı olmak için paylaşıyorsak 
madde maneviyata hizmet ediyor demektir.”

« « « » » »

“ içgüdülerin aslında kötü ve maneviyatı tökezleten 
engeller olduğu sanılıyor. Bence iyi ve kötü arasındaki 
fark, maneviyata önem veren insanla içgüdülerine göre 
hareket eden insan arasındaki farkla aynı şey değildir; 
iyi ya da kötü arasındaki fark içgüdülerimizi doğru ve 
yanlış kullanmamız arasındaki fark anlamına gelir. 
Bütünlüğe ulaşmanın özü içgüdüleri tanımak ve doğru 
yönlendirmektir.”

1. MEKTUP, 1958
2. MEKTUP, 1954
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Duygusal Ayıklık

İster önemli olsun ister önemsiz, sıkıntılarımızı 
incelersek temelde sağlıksız bir bağımlılık ve bunun 
sonucu ortaya çıkan sağlıksız bir talep olduğunu 
görürüz. Gelin, Tann’nın da yardımıyla bu sakat 
eğilimlerden vazgeçelim.

O zaman yaşamak ve sevmek için özgür olacağız; o 
zaman duygusal ayıklığa kavuşacağız ve başkalarına da 
bu yönde yardım edebileceğiz.

GRAPEVINE, OCAK 1958
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Çelişkiler Artınca

Bazan, kötü davrandığım durumları gözden geçirmeye 
zorlanır ve hemen o anda deliler gibi bahaneler bulmaya 
çalışırdım.

‘Herkes hata yapabilir’, ya da ‘Onlar bana haksızlık 
etmeselerdi ben de böyle davranmazdım’ derdim. Bir 
başka mazeret: ‘Tanrı biliyor, çok kötü takıntılarım var. 
Bunu önleyemiyorum. Beni bu takıntılardan yine ancak O 
kurtarabilir.” Sonunda bir an gelirdi ki bağırırdım: ‘Bunu 
kesinlikle yapmayacağım! Denemeyeceğim bile!”

Tabii ki içimdeki çelişkiler arttıkça artıyordu, çünkü 
mazeretler, inkarlar ve isyanla doluydum.

« « « » » »

Kendimizi tek başımıza değerlendirmeye çalıştığımızda, 
kendi mantık oyunlarımızın tuzağına düşebiliriz. Bir 
başkasıyla konuşmanın avantajı, o kişinin bizim 
durumumuzla ilgili yorum ve fikirlerini doğrudan 
alabilmemizdir.

1. GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.56-57 (Türkçe)
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Zamana Karşı Para

Zaman harcama konusundaki tutumumuzla para 
harcama konusundaki tutumumuz karşılaştırıldığında 
ortaya ilginç bir tezat çıkıyor. Kendi korunmamız ve 
büyümemiz, aynca gruplarımız, bölgelerimiz, bir bütün 
olarak A.A., ve en önemlisi, aramıza yeni katılan bir kişi 
için çok zaman ayırıyoruz. Eğer bu müşterek 
fedakarlıklarımızın değerini para olarak hesaplarsak 
ortaya çok büyük bir miktar çıkacaktır.

Fakat iş, özellikle A.A.’nın genel masrafları için para 
vermeye gelince bir kısmımız nedense biraz isteksiz 
davranıyoruz. Çocukların eğitimi, veya herhangi bir acil 
durum için bir kenara ayırabilecekken, içki içtiğimiz 
yıllarda, saçıp savurduğumuz paraları düşünüyoruz.

Son yıllarda bu tavrın azaldığı görülüyor. A.A.’nm bir 
hizmeti söz konusu olduğunda cimriliğimiz yok oluyor. 
Parayı verenler tam olarak nereye harcandığını belki 
bilmiyorlar, ama şunu çok iyi biliyorlar ki binlerce 
alkoliğe ve onların şilelerine yardım ediliyor.

TW ELVE CONCEPTS (ONİKİ KAVRAM), s.63-64
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Acı Kesici mi - Yoksa Acı Dindirici mi?

“ Aktif alkolik olduğumuz günlerde - fiziksel, duygusal 
ya da ruhsal - ne türden olursa olsun acıyı kesmek için 
içki içiyorduk. Herkesin dayanma gücünün bir sınırı var 
- işte biz bu sınıra dayandığımızda şişeye sarılıyorduk.

Ben olsam, bundan dolayı kendimi bu kadar 
suçlamazdım; öte yandan, bu deneyim, alkolün bir acı 
kesici olarak hiç bir kalıcı etkisi olmadığı yolundaki 
inancınızı dörde katlamalı.”

« « « » » »

Her A.A. için, yeni bir yaşama başlamanın bedeli 
ızdırap çekmek olmuştu. Fakat bu bedel karşılığında 
umduğumuzdan çok daha fazlasını elde etmiştik. Bu da 
beraberinde, sonradan acıları dindirdiğini keşfettiğimiz 
alçakgönüllülüğü getirmişti. Izdırap çekmekten daha az 
korkup, alçakgönüllülüğü her zamankindan fazla arzular 
olmuştuk.

1. MEKTUP, 1959
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.70 (Türkçe)



292

İyi Bir Hayat Arkadaşı Olmaya Doğru

Alkol yüzünden normal düzenden sapma büyük olduğu 
zaman uzun ve sabırlı bir gayret elzemdir. Eşi A.A.’ya 
katılınca karısı bundan memnun olmayabilir, hatta 
bazan, kocasına sadakatle bağlılığının yapamadığı şeyi 
A.A.’nın kısa zamanda başarması onu kızdırabilir bile. 
Kocası A.A. toplantılarında ve oradaki arkadaşlarıyla o 
kadar çok vakit geçirmektedir ki sarhoşluk 
günlerindekinden bile daha fazla evden uzak 
kalmaktadır. Böylece karı-koca birbirlerini suçlamaya 
başlar.

Eşine ve çocuklarına verdiği üzüntülerin bilincine varan 
alkolik, aile sorumluluklarını tekrar yüklenmek, sebep 
olduğu üzüntüleri tamir etmek, edemeyeceklerini de 
kabul etmek arzusunu gösterir. Evinde, yılmadan, Oniki 
Basamağın tümünü uygulamaya gayret etmekte ve de 
oldukça iyi sonuçlar almaktadır. Artık seve seve ve 
azimle eş rolünü benimseyerek haylaz çocuk havasından 
sıyrılmaya başlar.

ONÎKİ VE ONÎKİ, s. 109-110 (Türkçe)
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îsyan mı Kabullenme mi?

Hepimizin ancak büyük bir zorlama sayesinde dua 
edebildiğimiz zamanlar vardır. Ara sıra bundan da ileri 
gideriz. Öylesine katı bir isyan kavramıştır ki bizi, hiç 
dua etmeyiz. Bu tür şeyleri yaşadığımızda kendimizin 
kötü kişiler olduğumuzu düşünmemeliyiz. Kendimiz 
için iyi olduğunu bildiğimiz şeyi yaparak mümkün 
olduğunca çabuk, dua etmeye yeniden başlamalıyız.

« « « » » »

Sebatla dua eden kimse büyük armağanlara sahip olur. Zor 
koşullarla başetmesi gerektiğinde, bunları aşabildiğini 
görür. Kendisini ve çevresindeki dünyayı kabullenebilir.

Bunları başarır, çünkü her şey demek olan ve bütün 
kullarını seven Tann’nın varlığını kabul eder; içten ve 
yürekten inanır O ’na. Tefekkür halinde, dünyanın 
velvelesinden uzakken, TanrTnın ellerinde olduğunu, 
şimdi ya da sonra başına ne gelirse gelsin, nihai takdir 
TanrTnın olduğu için emniyette olduğunu bilir.

1. ON t Kİ VE ONİKİ, s .97 (Türkçe)
2. GRAPEVINE, HAZİRAN 1958
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Sevgi + Akıl = Büyüme

“Her insanın asıl amacı Tanrı’nın bizim için istediği 
gibi, büyümek olmalı; büyüyen her nesnenin tabiatı da 
budur zaten.

Sevginin duygu ve tanım olarak en iyi biçimini içeren 
gerçeği aramalıyız. Eğer sevme yeteneği insanoğlunun 
içinde varsa, sevgi de kesinlikle sevgiyi yaratan 
Yaradan’m içindedir.

İlahiyat biliminden çok yararlanıyorum, çünkü bu 
bilimin kavramları, sevgi dolu bir Tanrı’nın yarattığı 
akli bir alemde yaşıyor olduğuma inandırıyor beni ve 
kendi mantıksızlığım azar azar yontuluyor. Bu da 
Tanrı’nın bizim için istediği büyüme sürecidir.”

MEKTUP, 1958
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Gerektiği Gibi Dua Etmek

Dini uygularken ciddiyetle davrandığımızı zannettik, 
halbuki dürüst bir değerlendirme yapınca yüzeysel 
kaldığımızı gördük veya aşırı duygusallık içinde 
yüzerken bunu dinsel duygularla karıştırdık. Her iki 
durumda da hiç bir şey vermeden hep almaya 
çalışıyorduk.

Gerektiği gibi dua bile etmiyorduk. Her zaman, 
‘Allah’ın dediği olur’ yerine ‘ benim arzularım yerine 
gelsin’ dedik. Tanrı ve insan sevgisi bizim için hiç bir 
şey ifade etmiyordu. Böylece kendi kendimizi aldatarak, 
bizi ıslah edecek olan Tanrı’nın lutfuna hiç bir zaman 
nail olamadık.

ONtKİ VE ONÎKİ, s.31-32 (Türkçe)
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Günlük Bilanço

Günlük bilançomuzu yaparken sadece çok yakından bir 
gözlem bizim hakiki niyetlerimizi ortaya koyabilir. 
Ekseriya, ezeli düşmanımız olan ‘yanlış davranışları, 
icad ettiğimiz çeşitli mantık oyunları ile makul gösterme 
gayreti’ araya girerek temelden yanlış olan bir durumu 
haklı gösterebilir. Burada bizi yanlışlığa iten, hakikatte 
ortada haklı sebepler olmadığı halde kendimizi haklı 
sanmamızdır.

Asıl maksadımız hiç gereksiz bir münakaşayı kazanmış 
olmakken ‘yola getirilmesi gereken bir kimseyi yapıcı 
bir şekilde tenkid ettik’ deriz. Veya, eğer o kimse o anda 
orada değilse, başkalarının onu anlamasına yardım 
ettiğimizi düşünürüz. Aslında, temel gayemiz, o kimseyi 
batırmakla kendimizi yükseltmektir.

Sevdiğimiz kimseleri incittiğimiz de olur, çünkü onlara 
bir ders verilmesi gerektiğine inanmışızdır. Burada da 
asıl amacımız o kimseye bir ceza vermektir. Bunalımlar 
içindeyken hep kendimizi iyi hissetmediğimizden 
yakmıyorduk, ama aslında acıma ve ilgi istiyorduk.

ONİKÎ VE ONlKl, s.87-88 (Türkçe)
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Bütünü Görmek

“A.A.’da hepimiz ayık olabilmek için mücadele verdik, 
fakat A.A. hiç bir zaman kendi birliğini korumak için 
mücadele etmek zorunda kalmadı. Bundan dolayı da 
büyük armağanı son derece olağan kabul ediyoruz. 
Unuttuğumuz bir şey var: Birliğimizi kaybedersek, 
A.A.’dan henüz ‘haberi olmayan’ milyonlarca alkoliğin 
hiç bir şansı olamaz.”

« « < « » » »

“ Kongreler gibi büyük A.A. toplantılarına da, bir tür 
teşhirciliğe dönüşebilecekleri endişesi ile kuşkuyla 
bakıyorduk. Fakat, dengeli olarak yapılırlarsa, bu 
toplantıların çok büyük yaran vardır. Her A.A.’nın ilgisi 
yakın çevresi ve kendisi olmalı gerektiği halde, bütünü 
görebilmek de hem gerekli hem de caziptir.

New York’daki Genel Hizmet Konferansı da 
katılanlarda aynı duyguları uyandırmaktadır; A.A.’yı 
daha geniş bir açıdan görmemizi sağlamaktadır.”

1. MEKTUP, 1949
2. MEKTUP, 1956
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Sağlam Bir Başlangıç

Aramıza en yeni katılan alkolikler bile henüz hakikate 
gözleri açılmamış başka bir alkoliğe yardım ederken o 
zamana kadar akimdan bile geçirmediği bir mükafata 
kavuştuğunu görür. Bu, karşılığında hiç bir şey 
beklemeden vermektir. Artık o, azab içinde kıvranan, 
kardeşi gözüyle gördüğü kimsenin, ona yardımlarının 
bedelini ödemesini, hatta onu sevmesini bile beklemez.

Sonunda, ‘kardeşi’ bir şey elde etsin veya etmesin, 
kendisini cömertçe verdikleri için mükafatlandınldığını 
görecektir. Bu kimse, belki hala kendi kusurlarını 
tümüyle düzeltememiştir, fakat Tann’nın ona sağlam bir 
başlangıç yaptırdığının bilincindedir. O zamana kadar 
akimdan bile geçirmediği, henüz çözemediği sırlarla 
dolu, içine ferahlık verecek denemelerin eşiğinde 
olduğunu hissetmektedir.

ONİKİ VE ONÎKİ, s. 101 (Türkçe)
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Adsızlık ve Ayıklık

A.A. gruplan çoğaldıkça, adsızlık sorunlan da yoğunlaştı. 
Alkolik bir kardeşimizin hayranlık uyandıncı kurtuluşunun 
verdiği heyecanla bu kardeşin sadece rehberinin bilmesi 
gereken mahrem ve iç parçalayıcı yönlerini aramızda 
tartıştık bazan. Bundan mağdur olan kimse, haklı olarak 
güveninin sarsıldığım açıklardı.

Bu tür olaylar A.A.’nın dışmda duyulduğunda ise, 
adsızlık vaadimize duyulan güven şiddetli yaralar alırdı. 
Bu nedenle sık sık insanlar bizden uzaklaştılar. Her A. A. 
üyesinin adı - öyküsü de - isterse, gizli kalması 
gerekiyordu.

« « « » » »

A.A.’nın toplum karşısında yüzde 100 kişisel 
adsızlığının, her bir üye için yüzde 100 içkisiz olma 
kadar önemli olduğunu şimdi anlıyoruz. Bu korkudan 
doğan bir ihtiyat değil, uzun bir deneyimin basiretli 
sesidir.

1. ONİKİ VE ONİKİ, s. 167-168 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.293
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İmanlı İnsan

Ateist ve agnostikler olarak önyargılarınızı bir kenara 
bırakmanız için size yalvarıyoruz. Değişik dinlerde bir 
takım zayıf taraflar olsa dahi bu dinler şimdiye kadar 
sayısız kişiye amaç vermiş, onlan yönlendirmiştir. 
İmanlı insanın hayat hakkında gayet mantıklı bir 
düşüncesi vardır.

Aslında hiç bir mantıklı ve makul düşüncesi olmayan 
bizlerdik. Bizler dini inanç ve ibadetlerle alay edip 
eğleneceğimize, bu inançlarla dolu ve bu ibadetleri 
uygulayan çeşitli ırk, renk ve inançtaki birçok insanın 
aslında bizim aramamız gereken bir denge, mutluluk ve 
yararlılık tablosu çizdiklerini görmeliydik.

ADSIZ A LKOLİKLER, s.39-40 (Türkçe)
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Güvenliği Yeniden Sağlama

Mali ve duygusal güvenlik konularındaki 
davranışlarımızda korku, tamah, tahakküm ve kibir son 
derece olumsuz roller oynarlar, tş hayatındaki geçmişini 
incelediğinde, her alkolik şu tür sorular sorabilir: içki 
sorunumdan başka hangi karakter zaaflarım maddi 
durumumun bozulmasına katkıda bulundu? işimdeki 
yeterliliğim konusunda korku ve aşağılık duyguları 
güvenimi yitirmeme neden olup beni çelişik durumlarda 
bıraktı mı? Yoksa kendime aşırı değer vererek önemli 
kişi pozlarına mı büründüm?

A.A. üyesi her iş kadını, bu soruların kendisi için de 
geçerli olduğunu görecektir. Alkolik ev hanımları da 
aileyi maddi sıkıntılara sokabilirler. Tüm alkolikler, 
kendilerini etraflıca ve acımasızca inceleyerek karakter 
bozukluklarının nasıl olup da güvenliklerini yok ettiğini 
araştırmalıdırlar.

ONÎKİ VE ONlKl, s.48-49 (Türkçe)
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Tehlikeli Durumlarda Gösterilen Arkadaşlık

Biz A.A.’ lar batan bir gemiden kurtulan yolcular 
gibiyiz. En basit tayfadan kaptana kadar hepimiz bir 
aradayız; etrafımızı dostluk, neşe ve demokrasi 
kaplamış.

Fakat gemi yolcularından farkımız her birimiz 
yaşamımızı ayn ayrı stlrdürsek de faciadan kurtulma 
sevincimizin hiç dinmemesi. Bir ortak tehlikenin - 
alkolizme dönüş tehlikesinin - sürüyor olması bizi 
birbirimize bağlayan kuvvetli bağın sadece bir unsuru.

« « « » » »

tik kadın alkolik üyemiz Dr. Harry Tiebout’un bir 
hastasıydı. Dr. Tiebout hastasına Büyük Kitabımız’ ın 
basılmadan önceki el yazısı bir kopyasını vermişti. îlk 
okuduğunda hasta isyan etti; ikinci defa okuduğunda ise 
ikna olmuştu, tik fırsatta bizim evin oturma odasında 
yaptığımız bir toplantıya geldi. Hastaneye geri 
döndüğünde oradaki hastalara bizim çok iyi bilinen 
mesajımızı götürdü: ‘Artık yalnız değiliz.’

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s. 14 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞlT OLDU), s. 18
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Sevgi Dolu Rehberler

Akıllı ve sevgi dolu rehberlerim olmasaydı çoktan 
içkiye dönmüştüm. Bir keresinde bir doktor beni 
ölümcül bir hastalığım olduğu gerçeğini kabul etmeye 
zorlayarak ölümden döndürmüştü beni. Daha sonra bir 
başka doktor, bu kez bir psikiyatrist, kusurlarımı bulup 
çıkarmamı sağlamış ve beni delirmekten kurtarmıştı. Bir 
din adamı ise, şu an biz A.A.’ ların yaşamımızı 
sürdürmek için dört elle sarıldığımız ilkeleri anlatmıştı 
bana.

Bu değerli dostlar bana sadece profesyonel 
yetenekleriyle yardım etmediler, aynı zamanda, ne 
zaman bir derdim olsa onlara gidebileceğimi de 
biliyordum. Bu akıllı ve dürüst dostlar ne zaman 
ihtiyacım olsa yanımdaydılar.

A.A.’daki can dostlarım da hep yananda oldular. 
Başkalarının ellerinden bir şey gelmediği durumlarda 
bana yardım ettiler. Çünkü onlar Adsız Alkoliklerdi.

GRAPEVINE, AĞUSTOS 1961
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Tek Amaç

A.A.’nın bütün dünyada manevi bir uyanışa öncülük 
edebileceğini söyleyenler var. Dostlarımız bunu 
söylediklerinde hem cömert hem de samimidirler. Ne 
var ki böyle bir takdir ve kehanet - eğer A.A.’nın gerçek 
amacının bu olduğunu düşünür ve ona göre davranmaya 
başlarsak - başımızı döndürebilir.

Dolayısıyla A.A. ihtiyatı elden bırakmamalı ve tek bir 
amaca bağlı kalmalıdır: Hala ızdırap çekmekte olan 
alkoliklere mesajı taşımak. Tanrı’nın yardımıyla içkiyi 
bırakmayı başarabildik diye herkesin her alanda 
kurtarıcı meleği olabiliriz gibi bir küstahlığa 
kapılmamalıyız.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.232
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Sağlam Bir Güç

Tam bir yenilgiyi kabul edinceye kadar sağlam bir güce 
sahip olamayacağımız prensibi ve inancı kuruluşumuzun 
temel kavramıdır.

« « « » » »
Alkolizmin kahredici pençesinden kurtuluşa doğru ilk 
adımın alkol karşısında güçsüz olduğumuzun alçak 
gönüllülükle itirafı olduğu Adsız Alkoliklere yeni 
katılan herkese anlatılır ve bir süre sonra kendisi de bu 
gerçeği farkeder.

Böylece, öncelikle, alçakgönüllülüğü bir gereksinim olarak 
görmemiz gerekmektedir. Fakat bu sadece bir başlangıçtır. 
Alçakgönüllü olma fikrine olan tepkimizden tamamen 
kurtulmak, alçakgönüllülüğün insan ruhunun gerçek 
özgürlüğüne giden yol olduğunu görebilmek, 
alçakgönüllülüğü arzulanan bir amaç olarak görerek bu 
konuda çalışmaya istekli olmak çoğumuz için çok uzun bir 
süre gerektirir. Kendini her şeyin merkezi olarak gören bir 
şartlanmaya uygun olarak yaşanmış koca bir hayat, bir 
anda tam tersi bir yöne çevrilemez.

ONtKİ VE ONÎKÎ
1. s.21 (Türkçe)
2. s.68-69 (Türkçe)
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Amacımız Mutluluk mu?

“ Konu, mutluluk ya da mutsuzluk değil. Konu, 
sorunlarla yüzyüze gelmek; sorunlardan en iyi dersi 
çıkarmak ve eğer hazırlarsa başka insanlara bilgi 
aktarmak.

Bence biz hayat okulunun öğrencileriyiz. Tanrı bizim 
manevi olarak büyümeye çalışmamızı, diğer insanları 
hiç bir talepte bulunmadan sevmemizi ve böylece 
onların da büyümelerine yardımcı olmamızı istiyor. 
Kısaca, anladığımız manadaki Tann’ya doğru yol 
almaya çalışıyoruz.

Acı çektiğimizde, bu acıdan bir şeyler öğrenmeye ve 
başkalarının da bir şeyler öğrenmelerine yardım etmeye 
istekli olmalıyız. Sonuç olarak mutluluk duyacak, bunu 
bir armağan olarak kabul ederek Tann’ya 
şükredeceğiz.”

MEKTUP, 1950



307

Daire Ve Üçgen

1955 yılında St. Louis’te yapılan Uluslararası Kongre’de 
A.A.’nın yeni sembolü olan daire içinde üçgen amblemli 
bir bayrak dalgalanıyordu üstümüzde. Daire, bütün A. A. 
dünyasını, üçgen ise A .A.’nın Üç Mirası’nı - İyileşme, 
Birlik ve Hizmet - simgeliyor.

Eski zamanlarda din adamları ve kahinler tarafından 
üçgen işaretinin kötü ruhları kovmak için kullanılan bir 
sembol olarak kabul edilişi belki de bir tesadüf değildir.

« « « » » »

1955 yılında eski A.A.’ lar Üç Miras’ı yeni harekete 
devredince, bugünü yaşıyor olmamızın verdiği şükran 
duyguları ile eski günlere duyulan nostalji birbirine 
karıştı. Benim artık A.A. adına hareket etmem, A.A. 
adına karar vermem ve A.A.’yı korumam gerekmiyordu.

Bir an bu değişiklik dehşete düşürdü beni, fakat bu 
duygu çabucak geçti. Tanrı’nın yol göstericiliği ile 
hareket eden A.A. vicdanı, A.A.’nın geleceği için de bir 
teminattı. Benim görevim artık işleri genç A.A.’ lara 
devretmek ve Tanrı yolunda ilerlemekti.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU)
1. s.139
2. s.46, 48
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Bunalımdan Çıkış Yolu

“Bunalım içinde olduğunuz anlarda, tüm hayatınızı aynı 
anda düzene sokmaya çalışmayın. Böyle ağır bir işe 
kalkışırsanız hem o anda başarısız olursunuz, hem de 
bilinç altınızın size oyun oynamasına zemin 
hazırlarsınız. Böylece başarısızlıklar birbirini izler ve 
öyle bir an gelir ki daha da fazla bunalıma düşmek için 
bir mazeret daha bulmuş olursunuz.

Kısaca, ‘ya hep ya hiç’ demek yıkıcı bir tutumdur. En 
iyisi hayatınızı düzenlerken en basitinden azar azar 
başlayın. Sonra günden güne biraz daha fazlasını 
yaparsınız. Aksilikler sizi yıldırmasın - dönüp baştan 
başlayın.”

MEKTUP, 1960
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Psikolojik Gerçek

Şurası psikolojik bir gerçektir ki, hangi sebeple olursa 
olsun, huzursuzluk duyduğumuz anlarda kendi içimizde 
de bir şeyler ters gidiyor demektir. Biri bizi incittiğinde 
yaralanmışsak bunda bizim de hatamız olmuş olabilir.

Bu kuralın istinası yok mudur? ‘ Haklı’ kızgınlığa ne 
demeli? Biri bizi kandırmışsa buna kızmaya hakkımız 
yok mu? Her şeyde kendini haklı sanan insanlara 
sinirlenmez miyiz?

Biz A.A.’ lar için bunlar tehlikeli istisnalar. Bizler şunu 
anladık ki haklı kızgınlıklar onları daha iyi idare etme 
yeteneğine sahip kişilere bırakılmalıdır.

ONİKİ VE ONİKİ, s.84 (Türkçe)
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Güvenmeyi Öğrenmek

Tüm A.A. programı karşılıklı güven esasına dayanır. 
Tanrı’ya, A.A.’ya ve birbirimize güveniriz. Ve 
dolayısıyla dünya hizmetleri liderlerimize güveniriz. 
Liderlerimize ‘Karar Hakkı’ vermemiz yalnızca etkin 
bir biçimde hareket ve önderlik etmelerine olanak 
sağlamak için değildir; bu, onlara aynı zamanda sonsuz 
bir güvenimiz olduğunun simgesidir.

« « « » » »

Eğer A.A.’ya geldiğinizde hiç bir dini inancınız yoksa, 
A .A .’yı kendinden üstün bir güç olarak alabilirsiniz. 
Onlar, alkol sorunlarını çözmüş çok büyük bir grup 
teşkil ediyorlar; bu bakımdan, onlar sizden daha üstün 
sayılabilir. Onun için onlara ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eşiği bu kadarcık bir inançla atlayan pek çok üye 
göreceksiniz. Hepsi de bir kez eşikten atladıktan sonra 
imanlarının ne denli güçlendiğini söyleyecektir. Alkol 
saplantılarından kurtulunca yaşamları inanılmayacak 
kadar değişmiştir. Üstün bir gücün varlığını kabul 
ederek Tanrı’dan bahsetmeye başlamışlardır.

1. TNVELVE CONCEPTS (ONÎKİ KAVRAM), s. 19
2. ONİKİ VE ONİKİ, s. 19 (Türkçe)
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En Kötüyü Söylemek

Değişik biçimlerde de söylesem esas itibariyle hep ‘Ben 
çok kötü bir insanım’ derdim. Tıpkı gururum yüzünden 
mütevazı hünerlerimi abarttığım gibi, suçluluk duygusu 
yüzünden de kusurlarımı abartıyordum. Sağa sola koşar, 
beni dinlemeye hazır olan herkese her şeyi itiraf etmeye 
başlardım. İster inanın ister inanmayın dostlar, 
günahlarımı gözler önüne sermenin müthiş bir 
alçakgönüllülük olduğunu sanıyor ve bu itirafların 
büyük manevi kazanımlar ve teselli vesileleri olduğuna 
inanıyordum!

Daha sonraları farkettim ki başkalarına verdiğim 
zararlardan dolayı gerçek bir pişmanlık duymuyorum. 
Anlattığım bütün hikayeler birer gösterişten, 
teşhircilikten ibaretti. İşte bunu farkettiğim an, gerçek 
bir alçakgönüllülüğün başlangıcı oldu.

GRAPEVINE, HAZİRAN 1961
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Hoşgörü Bizi Ayık Tutar

“ Kendimize ve başkalarına dürüst olmak sarhoşluktan 
kurtarıp ayıltır bizi; fakat ayıklığımızı sürdürmemizi 
mümkün kılan hoşgörüdür.

Sayılan az da olsa bazı alkolikler sırf yönetim biçimini 
beğenmedikleri için toplantılara gelmiyor. Fakat 
bunların çoğu, daha sonra dönüp yeni koşullara uyum 
sağlıyor. Bazılan da ya başka bir gruba dahil oluyor ya 
da kendi grubunu kuruyor.

Şöyle de söyleyebiliriz: Bir alkolik, tek başına 
iyileşmesinin imkansız olduğunun bilincine varınca, 
iyileşmenin yolunu bulmuş oluyor ve grup içinde bu 
durumunu sürdürüyor. A.A. ilk kurulduğu günden beri 
böyle oldu ve her zaman da böyle olacak.”

MEKTUP, 1943
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Nihayet Gün Işığı

Tanrı’nın benim için kişisel bir kavram olabileceğini 
söylediklerinde bu fikirden hiç hoşlanmadım. Bu duygu 
ve düşüncelerimi arkadaşım Eddy’e anlattığımda o yeni 
bir fikir ortaya attı: ‘Neden kendi anlayışına uygun bir 
Allah kavramı seçmiyorsun?’

Bu soru beni sarstı. Sanki birdenbire yıllardır gölgesinde 
titreyerek yaşadığım entellektüel buzdağı eriyiverdi. 
Artık gün ışığmdaydım.

« « « » » »

Edindiğimiz manevi deneyimlere açıklamalar bulmak 
belki mümkündür, ama ben ne zaman bu işe kalkışsam 
manevi deneyimlerimin hikayesini anlatmaktan öteye 
gidemedim. Bu deneyimlerin bende uyandırdığı 
duygulan ve getirdiği sonuçları biliyorum. Fakat neden 
ve nasıl olduğunu hiç bir zaman tam olarak 
anlayamayacağımın farkındayım.

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s. 10 (Türkçe)
2. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.45
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İnişler ve Çıkışlar

A.A. henüz küçük bir grupken yalnızca ‘en umutsuz 
vakalar’a yardım edebiliyorduk. Durumu o kadar ciddi 
olmayanların A.A.’da başanlı olamamalarının sebebi 
sadece çaresizliklerini kabullenememeleriydi.

Sonraki yıllarda bu durum değişti. Sağlığı, işi ve aile 
durumları bozulmadan alkolik olduklarını kabul edenler 
çoğalmaya başladı. Bu anlayış geliştikçe alkolizme 
doğru gittiğini hisseden gençler de aramıza katılmaya 
başladı. Bu gibi kimseler Birinci Adım’ı nasıl 
atacaklardı?

Kendi geçmişimizi misal göstererek, yıllar önce, daha 
içki tutkumuzun farkında değilken, aynen onların bu 
gün içinde bulundukları durum gibi, alkolün masum bir 
itiyad olmaktan çıkıp öldürücü bir hastalık gibi bütün 
benliğimizi sarmış olduğunu anlattık.

ONİKİ VE ONÎKİ, s.22-23 (Türkçe)
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Bizden Daha Kudretli Bir Güç

Eğer yalnız bazı ahlaki değerler veya iyi bir hayat 
felsefesi alkolizmi yenmek için yeterli olsaydı çoğumuz 
çoktan iyileşmiş olurduk. Fakat ne kadar denersek 
deneyelim, ahlaki değerlerin ve felsefelerin bizi 
kurtarmadığını anladık. İyi ahlaklı olmayı denedik, 
felsefelerde rahatlık bulmaya çalıştık ve bunları 
uygulamaya bütün kalbimizle niyet ettik, ama bunlarda 
gereken güç yoktu. Sadece yeteneklerimiz yeterli 
değildi, ve acı bir şekilde yenildik.

Güçsüz olmamız en büyük engeldi. Tabi olacak bir güç 
bulmalıydık ve o güç bizden daha kudretli olmalıydı.

ADSIZ ALKOLİKLER, s.35-36 (Türkçe)
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Koruyucu Bir Ortam

A.A. ile ilgili bir yazı yazmaya kalkan her gazeteci, isim 
vermeden bir insanın hikayesini yazmanın çok zor 
olduğundan şikayet eder. Fakat karşısında alkışlanmayı 
beklemeyen bir grup görünce bu zorluğu çabucak unutur.

Belki de yaşamında ilk kez, içinde yer alan kişilerin tek 
tek şahsi reklam istemedikleri bir kuruluşla ilgili yazı 
yazmak durumundadır. Bu kişi, işin başında, 
muhtemelen herkesin kendi çıkan için çalıştığına 
inanıyordur, fakat A.A.’nm içten yaklaşımı onu kısa 
sürede bir A.A. dostuna dönüştürecektir.

« « « » » »

Adsızlık ruhu ile hareket eden bizler, A.A. üyeleri olarak, 
temayüz etme ve tanınma gibi doğal güdülerimizden hem 
alkolik dostlarımız arasında hem de kamu önünde 
vazgeçmeye çalışırız. Bu insani özlemleri bir kenara 
bırakmakla, inanıyorduk ki her birimiz tüm Demeği 
kapsayan ve içinde uyum halinde çalışıp gelişebileceğimiz 
bir atmosferin yaratılmasında görev almış oluyoruz.

1. GRAPEVINE, MART 1946
2. ONİKİ VE ONİKİ, s. 170 (Türkçe)
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İleriyi Görüş

İleriyi görüş, bugün ve gelecek için sağlıklı tahminlerde 
bulunabilmektir. Bazılarınız bunun ‘Her gün ve 24 saat’ 
ilkemize ters düştüğünü düşünebilir. Bu değerli 
prensiple zihinsel ve duygusal yaşamımız 
kastedilmektedir ve esas olarak, geçmişten budalaca 
şikayet etmememiz ve gelecekle ilgili hüsnü kuruntulara 
kapılarak hayaller kurmamamız gerektiği 
vurgulanmaktadır.

Yarını hiç bir şekilde düşünmez, planlamaz ve tümüyle 
Tann’ya havale edersek, tek tek bireyler ve bir grup 
olarak A.A.’nın bu davranışm ceremesini çekeceği 
muhakkaktır. Tanrı’nm takdiri, biz insanlara sağgörü 
yeteneği vermiş olmasıdır ve bizden beklenen bu 
yeteneği kullanmamızdır. Tabii ki bazan gelecekle ilgili 
yanlış hesaplar yapabiliriz; ama yanılmak hiç 
düşünmemekten daha iyidir.

TWELVE CONCEPTS (ONÎKÎ KAVRAM), s.40
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Bağışlanma

H ayati önemi olan B eşin ci B asam ak  v a sıta sıy la , 
ne düşünm üş ya da yap m ış o lu rsak  o lalım  
b a ğ ış la n ab ile c e ğ im iz ! h issetm eye b aşlad ık .

Bize haksızlık yapıldığını ne kadar derinden hissedersek 
hissedelim, insanları gerçekten bağışlayabileceğimizi, 
rehberlerimizle veya manevi danışmanlarımızla bu 
basamağı çalışırken hissettik.

Vicdan muhasebemizi hazırlarken karşılıklı 
bağışlamanın arzu edilen bir şey olduğuna inanmakla 
beraber ancak Beşinci Basamağı iyice kavradıktan sonra 
bağışlan ab ileceğ im ize  ve bağ ışlayab ileceğim ize  
yürekten inanabildik.

ONtKİ VE ONİKI, s. 54 (Türkçe)
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İki Otorite

Birçok kişi, görünüşte anarşi hakimken A.A.’ntn nasıl 
olup da çalışabildiğine hayret eder. A.A.’dan başka 
kuruluşlarda, o toplulukta otorite sahibi kimseler 
tarafından yasa, güç, yaptırım ve ceza uygulanması 
gerekmektedir. Ne mutlu bize ki A.A.’da hiç bir insanın 
otoritesine ihtiyacımız yoktur. Bizim için her tür 
otoriteden daha etkili iki otorite vardır: halim ve habis.

Halim otorite Tann’dır ve Tann’nın bizim için istediği 
doğrudur. Habis otorite ise içkidir; ‘Tann’nm iradesine 
kulak ver, yoksa ben seni ölüme sürükleyeceğim’ der.

« « « » »  »

A.A.’nın Oniki Geleneği, ne kural, ne yönetmelik, ne de 
yasadır. Biz bu geleneklere gönüllü olarak, uymamız 
gerektiği, uymak istediğimiz için uyarız. 
Geleneklerimizin gücünün sırrı, yaşanmış deneyimlere 
dayanan ve sevgiden kaynaklanan bir iletişim aracı 
olmalarıdır; bu iletişim bize hayat verir.

1. A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s. 105
2. A.A. TODAY (A.A.’NIN BUGÜNÜ), s. 11
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Bütün Piyesi Tek Başına Götürmek

Çoğu insan kendi kendisini zorlayarak yaşamına devam 
etmeye çalışır. Her insan bütün bir piyesi tek başına 
götürmek isteyen bir aktör gibidir. İşık düzeninin, 
dekorun ve diğer oyuncuların kendi istediği gibi 
olmasını ister. Eğer yarattığı sahne yerinde kalırsa ve 
eğer insanlar onun istediğini yaparsa piyes çok güzel 
olacaktır.

Genellikle ne olur? Piyes iyi olmaz. Kendi hatasını itiraf 
etse de, diğer insanların da hatalı ve yanlış hareket 
ettiklerine inanır. Kızar, hiddetlenir ve kendi kendisine 
acımaya başlar.

İyi olmaya çalıştığı sırada dahi yalnız kendi çıkarını 
gözetmekte değil midir? Eğer iyi idare etmesini bilirse 
bu dünyada doyum ve tatmini elde edebileceğini 
zanneden bir aldanmanın kurbanı değil midir?

ADSIZ ALKOLİKLER, s.48-49 (Türkçe)
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Dua Etmenin Sonuçları

Duanın gücünden kuşku duyan insan, sonuçlarına 
bakmalı. Sebatla dua ettiğinde daha huzurlu, daha 
hoşgörülü olacak; korkulan ve kızgmlıklan azalacaktır. 
Gerilimsiz ve sakin bir cesarete kavuşacaktır. ‘Başarı’yı 
ya da ‘başansızlığı’ olduğu gibi görebilecektir. Sorunlar 
ve güçlükler tahrip edici değil öğretici unsurlar haline 
gelecektir. Dua eden kişi daha özgür, daha makul 
olacaktır.

Kendi kendini telkinle hipnotize edeceği fikrinin 
saçmalığı ortaya çıkacaktır. Kişinin amaç ve hedef 
anlayışı güçlenecek, endişeleri azalmaya başlayacak, 
fiziksel sağlığı daha da iyiye gidecektir. Kısacası 
aklından bile geçirmediği harikulade olaylar olmaya 
başlayacaktır. Ailesi ve diğer insanlarla olan ilişkileri de 
şaşılacak derecede gelişecektir.

GRAPEVINE, HAZİRAN 1958
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Acele Etmeden Yap - Ama Yap

Erteleme dört heceli bir sözcüktür.
«  « « » » »

“ Gözlemlerime göre bazı ertelemelerin insanlara o kadar 
da çok zararı olmuyor; her şeye isyan ederek 
yaşayabilen insan sayısı ise çok az.”

« « « » » »

“A .A.’da birçok alkoliğin kafasına korkunç 
seçeneğimizi sokarak başarıya ulaştık: ‘Biz A .A.’ lar 
bunları yapıyoruz, yoksa ölürüz.’ Bu bir kez kafasına 
girdi mi, daha fazla içmek kişiyi giderek daha fazla 
rahatsız edecektir.

Pek çok alkolik şöyle demiştir: ‘Ya A.A.’ya girecek ve 
onların dediklerini yapacaktım ya da camdan 
atlayacaktım. İşte burada A .A.’dayım!”

1. ONİKİ VE ONÎKl, s.63 (Türkçe)
2. MEKTUP, 1952
3. MEKTUP, 1950
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El Yordamıyla Tanrı’yı Aramak

“ Herkesten daha çok alkolikler, kim olduklarım, hayatın 
ne demek olduğunu, mükemmel kökenleri ve değişmez 
kaderleri olup olmadığını, evrensel bir sevgi ve adalet 
sistemi olup olmadığım bilmek isterler.

Çoğumuz içki içme alışkanlığımızın ilk devrelerinde 
Mutlak olanı gördüğümüz ve evrenle özdeşleştiğimiz 
duygusuna kapıldık. Fakat sonra alkol bizi Fiziksel, 
ruhsal ve duygusal olarak paçavraya çevirdiğinde bütün 
bu duygular da geçip gitti.

A .A .’ya geldiğimizde şunu anlarız: ‘ içki içtiğimiz 
günlerde el yordamıyla Tanrı’yı ararken gördüğümüzü 
ve hissettiğimizi zannettiklerimizden çok fazlasını 
bulduk A .A.’da.”

MEKTUP, 1960
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Maneviyat ve Para

Bazılarımız hala ‘Bu Üç Miras da ne demek? A .A.’nın 
“hizmetleri” ne kadar yaygın?’ diye sorabilir.

Rehberim Ebby ile başlayalım. Ebby içki sorunumun 
çok ciddi boyutlara vardığını duyunca, beni ziyaret 
etmeye karar vermiş. O New York’ta ben Brooklyn’de 
yaşıyorduk. Ne var ki karar vermesi yetmiyordu 
Ebby’nin; harekete geçmesi ve para harcaması 
gerekiyordu.

Bana telefon edip sonra da metroya bindi; toplam 
masrafı on sent’ti. Telefon jetonu ve yol masrafı söz 
konusu olunca maneviyat ve para birbirine karıştı. Biri 
olmadan diğeri hiç işe yaramayacaktı.

Ebby o anda, oracıkta, yardıma giden A.A. çok zaman 
ve az para harcayacak ilkesini koyuverdi.

A.A. COMES OF AGE (A.A. REŞİT OLDU), s.140-141
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Alçakgönüllülükten Doğan Umut

Artık barlara, meyhanelere gitmiyoruz; şimdi 
kazandığımız parayı eve getiriyoruz ve A .A .’da son 
derece aktifiz, ve insanlar gösterdiğimiz gelişme için 
bizi tebrik ediyor - eh, doğal olarak biz de kendi 
kendimizi kutlamıyor değiliz. Tabii, çünkü daha 
henüz tevazünün yanına bile yaklaşamadık.

«  «  «t » » »

Alkol karşısında güçsüz olduğumuzu itiraf ettiğimiz ve 
ancak bizden üstün bir güç sayesinde akıl sağlığımıza 
kavu şab ileceğ im ize  inandığım ız zam anki gib i, 
eksikliklerim izden  kurtulm a aray ışım ızda da 
alçakgönüllülüğü denem em iz gereklidir.

Eğer alçakgönüllü olduğumuzda böyleşine kahredici bir 
saplantıdan kurtulabilecek lütufa kavuşabiliyorsak, sahip 
olduğumuz tüm diğer sorunlar konusunda da aynı 
sonuca ulaşabileceğimizi ümit ediyoruz.

1. GRAPEVfNE, HAZİRAN 1961
2. ONİKİ VE ONİKİ, s.72 (Türkçe)
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Eleştiriyi Hoş Karşılamak

“ A .A.’yı eleştiren mektubunuz için çok teşekkürler. 
Böylesine sert eleştiriler olmasaydı eminim A.A. bu 
kadar gelişemezdi.

Kendi hesabıma, ister mantıklı ister mantıksız olsunlar, 
beni eleştiren insanlara çok değer veririm. Her iki tür 
eleştiri de benim daha kötü hareket etmeme engel 
olmuştur. Mantıksız eleştirilerden - umarım - sabretmeyi 
öğrendim. Fakat mantıklı eleştiriler A.A. için çok yararlı 
oldu - ve ben de bunlardan çok değerli dersler aldım.”

MEKTUP, 1955
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Üç Seçenek

İlk ve en önemli sorunumuz ayıklık, alkolden ve meşum 
sonuçlarından kurtuluş. Bu özgürlüğe ulaşmadan hiç bir 
şeye sahip olamayız.

İlk bakışta mantığa aykırı gibi görünse de bizi içinde 
bulunduğumuz umutsuz duruma düşüren karakter 
bozukluklarımızı ele almaya istekli olmadan, alkol 
tutkusundan kurtulmamız mümkün değil. Özgürlük 
arayışında her zaman üç seçeneğimiz var.

Birinci seçenek şu: Artık aşikar olmuş karakter 
bozukluklarımızı düzeltme konusunda hiç bir çaba 
göstermemek. Bu tavrın tek anlamı var: Yok Olmak. 
İkinci seçenek ise bir süre ayık kalmak fakat kendimizi 
geliştirmek için parmağımızı bile kıpırdatmayarak rahat 
fakat tehlikeli bir orta yol tutturmak. Ya da üçüncü ve 
son seçenek: Tanrı’nın yardımıyla, bize ruh ve hareket 
güzelliği getirecek değerli özelliklere, gerçek ve kalıcı 
bir özgürlüğe kavuşmak.

GRAPEVINE, KASIM 1960
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Yeni Bir İnanç Kaynağı

Manevi prensipleri bir ateist veya agnostik bir hastaya 
gündelik lisanla anlatmanız iyi olur. Bir din kitabını 
ezberden okuyormuşsunuz gibi konuşmanıza gerek yok. 
Bundan özellikle hastanın din kavramma karşı bir 
önyargısı varsa kaçınmalısınız. Bu konuda kendisi de 
kararsız olabilir. Kendi inançlarınız ne kadar kuvvetli 
olursa olsun bunları kabul etmesi için arkadaşınızı asla 
ama asla zorlamayın.

« « « » » »

A.A.’ya katılıp da bunu sürdürmeye niyetli her insan, 
farkmda olmadan Üçüncü Basamağı uygulamaya zaten 
başlamıştır. Alkolle ilgili her konuda, bu kişilerin 
hayatlarını Adsız Alkoliklerin ihtimam, koruma ve 
rehberliğine bıraktıkları doğru değil midir?

Bu kişiler alkol sorunu ile ilgili konularda kendi irade ve 
fikirlerini, A.A.’mn önerileri lehinde terketmeye istekli 
hale gelmişlerdir. Kendi rızasıyla gelen her alkolik, 
batmakta olan gemisi için sığınılabilecek tek emin 
limanın A.A. olduğuna inanan bir kişidir. Bu, kişinin 
iradesini ve hayatını bu yeni bulduğu inanç kaynağına 
emanet etmesi değil de nedir?

1. ADSIZ ALKOLİKLER, s.78 (Türkçe)
2. ONİKİ VE ONlKl, s.34 (Türkçe)
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Bizim Belirlediğimiz Şekilde mi?

Dua ederken bize en çekici gelen şey, belli problemler 
için belli çözümler dilemek ve yardıma ihtiyacı 
olduğunu düşündüğümüz insanlara yardım edebilme 
gücü istemektir. Bu durumda Tann’dan bize bizim 
belirlediğimiz şekilde yardım etmesini diliyoruz 
demektir. Dolayısıyla her dileğimizin neye yarayacağuıı 
dikkatlice düşünmemiz gerekir.

Yine de belirli dileklerde bulunurken, şu nitelemeyi 
eklememiz yerinde olacaktır: ‘ ...eğer bu Senin 
isteğinse.’

ON İKİ VE ONİKİ, s.94 (Türkçe)
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Büyümek için

Başkalarının tam onaymı almak, mutlak güvenlik, 
mükemmel bir duygusal beraberlik gibi yeni yetişen 
gençlere özgü dürtüler - 17 yaşma kadar neyse de - 47 ya 
da 57 yaşmda insanlar için imkansız bir yaşam biçimidir.

A.A. başladığından beri ben bu konularda çok darbe 
yedim; çünkü duygusal ve ruhsal olarak hiç 
büyümemiştim.

« « « » » »

Manen geliştikçe içgüdülerimize karşı eski tavrımızın da 
değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Duygusal emniyete ve 
servete kavuşmak arzumuz, kişisel şöhret ve nüfuz 
aradığımız tatmin arzularımızın hepsinin yumuşatılıp 
yeniden şekil verilmesi gerekmektedir.

Artık öğrendik ki, isteklerimizin tatmini hayatımızın tek 
gayesi olamaz. Arabayı atm arkasına bağlayamayız. O 
zaman geri geri giderek ümitsizlik ve hayal kırıklığına 
uğrarız. Ne zaman manevi gelişmeye öncelik verirsek, 
ancak o zaman bu çıkmazdan kurtulabilir, sağlıklı bir 
bilinçle ve olgun bir sevgi ile büyümek için gerçek bir 
şansa sahip olabiliriz.

1. GRAPEVINE, OCAK 1958
2. ONÎKİ VE ONİKİ, s. 106 (Türkçe)
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Büyük Gerçek

Çok az şey bildiğimizin biz de farkındayız. Yalnız ve 
yalnız Tann size ve bize daha çok şey açıklayacak. Her 
sabah duanızda O ’na hasta bir insana nasıl yardım 
edebileceğinizi sorun. Eğer siz kendiniz huzura 
kavuştuysanız, O size cevap verecektir.

Tann’yla olan ilişkinizin tam ve dürüst olması gerekir ki 
aynı şeyi başkalarına dürüstlükle aktarabilesiniz. Onunla 
olduğunuz sürece size ve başkalarına güzel şeyler 
olacak. Bu bir gerçek, buna bütün kalbinizle inanın.

A.A.’ya yeni katılanlara:
Kendinizi sizin anladığınız Tann’ya bırakın. Hatalarınızı 
O’nun ve yakınlarınızın önünde kabul edin. Geçmişinizi 
temizleyin. Size sunulanları başkalarıyla paylaşarak bize 
katılın. Biz her an için sizinle beraberiz ve günün 
birinde mutlaka kader birliği ettiğimiz bu mutlu yolda 
bazılarımızla karşılaşacaksınız.

O güne kadar Tann sizi korusun.

ADSIZ ALKOLİKLER, s. 140 (Türkçe)
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Ben Sorumluyum...

Kim nerede olursa olsun, biri yardım istediğinde, ben, 
A.A. ’mn eli orada olsun istiyorum. Ve bunun için: Ben  
sorumluyum.

—  30. YIL ULUSLARARASI 
KONGRESİ BİLDİRİSİ, 1965 

« « « » » »

SEVGİLİ DOSTLAR:
1938'den bu yana A.A. hayatımm büyük bir 

bölümünü, A.A.’nın kurulması, planlanması, idare 
edilmesi ve kuruluşumuzun dünyada birleşmiş bir bütün 
olarak işlev görmesini mümkün kılan A.A. dünya 
hizmetleri bürosunun geçerlilik ve etkinliğinin 
sağlanması için çalışmakla geçirdim.

A.A.’nın bugünkü boyutlarını ve bütün 
dünyadaki etkinliğini, mütevellilerin yönetiminde tüm 
bu hizmetlere borçluyuz dersek hiç de abartmış olmayız.

A.A. mesajını taşıyan en büyük kuruluşumuz 
da A.A. Genel Hizmet Bürosu’dur. îçinde yaşadığımız 
karm akarışık dünya ile bağlantıyı bu büro 
sağlam aktadır. A .A .’nm dünyanın her köşesine



yayılmasını teşvik etmiştir. A.A. World Services Inc. 
(A.A. Dünya Hizmetleri İne.), nerede olursa olsun ve 
hangi dili konuşursa konuşsun, gruplara ya da tek tek 
kişilere istenilen yardımı götürmeye daima hazırdır. Bu 
kuruluşun sahip olduğu, yıllar içinde kazanılmış engin 
deneyimlerinden hepimiz yararlanabiliriz.

Mütevelli Heyeti - A.A. Genel Hizmetler 
Yönetim Kurulu - üyeleri gelecekte tüm dünya 
işlerimizde başlıca liderlerimiz olacaklardır. Bu 
sorumluluk zaten çok uzun zaman önce onlara emanet 
edilmiştir. Bu insanlar, dünya hizmetlerinde Dr. Bob’un 
ve benim haleflerim izdir, ve bütün A.A.’ya doğrudan 
doğruya hesap vermek durumundadırlar.

Tüm dünyada ihtiyacı olan kişi veya gruba 
hizmet götürmek sorumluluğu, biz eski A.A.’ larm, 
A .A.’nın bugünü ve yatını demek olan sizlere 
bıraktığımız mirastır. A.A.’nm sahip olduğu en büyük 
ortak sorumluluk olan bu mirası koruyacağınızı, 
destekleyeceğinizi ve ona gözünüz gibi bakacağınızı 
biliyoruz.

Sevgi ve saygılarım la,

Bili



ONÎKÎ BASAM AK

1. Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın 
kontrolümüzden çıktığını kabul ettik.

2. Kendimizden daha üstün bir kuvvetin bize akıl sağlığımızı 
kazandırabileceğine inandık.

3. Arzularımızı ve yaşantılarımızı, bizim anladığımız manadaki 
Tann’nın iradesine terketmeye karar verdik.

4. Kendimizi aramaya koyulduk ve korkusuzca moral envanterimizi 
yaptık.

5. Tann’ya, kendimize ve başka bir kimseye zaaflarımızı ve 
kusurlarımızı itiraf ettik.

6. Tanrı’nın bütün kusurlarımızı düzeltmesine hazır hale geldik.

7. Tevazu içinde, Tanrı’dan bizi tüm kusurlarımızdan azad etmesini 
diledik.

8. İncittiğimiz ve kırdığımız kimselerin bir listesini yaptık ve 
hepsinden özür dilemeye razı olduk.

9. Kendilerine karşı hata işlediğimiz kimselerden mümkün olduğu 
nisbette doğrudan doğruya özür diledik. Bu gibi durumların başkalarına 
zarar verebileceğine inanıyorsak o zaman daha ölçülü ve temkinli 
davrandık.

10. Kişisel envanterimizi yapmaya devam ettik, ve yanıldığımızı 
gördüğümüz an hatamızı kabul ettik.

11. Dua ve tefekkür yoluyla, bizim anladığımız manadaki Tanrı ile olan 
bilinçli ilişkimizi devam ettirmeye gayret ettik. Onun bizim hakkımızdaki 
tasavvurlarını bize açıklaması için dua ettik, ve bizim de onları yerine 
getirebilmemiz için kuvvet ihsan etmesini niyaz ettik.

12. Yukarıdaki basamakların bize getirdiği inanç dolu uyanışa erişince, 
bu mesajı alkoliklere götürmeye, ve o kuralları bütün işlerimizde 
uygulamaya karar verdik.



ONİKİ G E L E N E K

1. Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel iyileşme A.A.’nın birliğine 
bağlıdır.

2. Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardır, o da grup 
bilincimizde ifadesini bulan sevgi dolu bir Tann’dır. Liderlerimiz yönetici 
değil, güvenilir hizmetkarlardır.

3. A A. üyesi olabilmek için gereken tek şey, içkiyi bırakmak 
konusunda arzulu olmaktır.

4. Her grup, diğer gruplan ve bir bütün olarak A.A.’yı etkileyen 
meseleler dışında, bağımsız olmalıdır.

5. Her grubun yalnızca bir tek ana amacı vardır: Mesajını hala acı 
çekmekte olan alkoliklere iletmek.

6. Bir A.A. grubu, adını kendiyle ilgili veya kendi dışındaki herhangi 
bir kuruluşa devretmemeli, ödünç vermemeli ya da finanse etmemelidir. 
Çünkü para, mülk ve prestij sorunlan bizi esas amacımızdan uzaklaştırır.

7. Her A.A. grubu dışandan gelecek kalkılan reddederek tam 
anlamıyla kendi kendine yeterli olmalıdır.

8. Adsız Alkolikler daima amatör olarak kalmalıdırlar. Ama servis 
merkezlerimiz özel görevliler çalıştırabilir.

9. A.A. olarak hiç bir zaman örgütlenmemeliyiz, ancak hizmet 
verdiğimiz kişilere karşı doğrudan sorumlu olan hizmet kurallan veya 
komiteleri oluşturabiliriz.

10. Adsız Alkoliklerim dışardaki konular hakkında pek fazla fikirleri 
yoktur, onun için A.A. adı toplum davalarına hiç bir şekilde 
karıştırılmamalıdır.

11. Halkla ilişkiler siyasetimiz, isim yapmak yerine ilgi toplamak üzerine 
kurulmuştur. Bu yüzden basın, radyo, TV ve film alanlarında kimliğimizi 
daima gizli tutmalıyız.

12. Adsızlık bütün geleneklerimizin manevi temelini oluşturarak bize 
ilkelerin daima kişiliklerden önce gelmesi gerçeğini hatırlatır.
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