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ONİKİ BASAMAK
Birinci Basamak 21

"Alkole karşi güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın kontrolü
müzden çıktığım kabul ettik. "

Kim mutlak bir yenilgiyi kabul etmek ister? Güçsüz olduğu
muzu kabul etmek kurtuluş yolunda attığımız ilk adım oldu. 
Tevazu ile ayık kalmak arasındaki ilişki. Fikir saplantıları ve 
vücutca hissettiğimiz alleıjiler. Neden her A.A. bir kere dibi 
boylamalıdıı?

İkinci Basamak 25.
“Kendimizden daha üstün bir kuvvetin bize akıl sağlığımızı 
kazandırabileceğine inandık. “

Neye inanıyoruz? A.A. bizden inanç beklemiyor. Oniki Ba
samak sadece tavsiyelerden ibaret. Açık fikirliliğin önemi.
İmana giden çeşitli yollar. A.A. nın o üstün kuvvetin yerine 
konulması. Yolunu kaybeden kimsenin çaresizliği. Kayıtsızlık 
ve ön yargı denilen engeller. Kaybolan imamn A.A. da 
yeniden kazanılması. Kendi kendine yeterli ve aydın bir 
kimse olmanın getirdiği sorunlar. Olumlu ve olumsuz düşün
celer. Kendini herşeyde haklı görme eğilimi. Herşeye karşı 
çıkmak alkoliklerin başlıca vasıflarından biridir. İkinci Basa
mak, ruh sağlığına erişmek gayretimizin dönüm noktasıdır.
Tanrı ile dürüst ilişkiler.

Üçüncü Basamak 33
“Arzularımızı ve yaşantılarımızı, bizim anladığımız manadaki 
Tanrının iradesine terketmeye karar verdik.”

Üçüncü Basamak kilitli bir kapıyı açmak gibidir. Tanrıyı 
kendi yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline nasıl getire
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ceğiz? Niyet etmek bu işin anahtarıdır. Bağımlılık yoluyla 
bağımsızlığa erişmenin sırn. Aşırı derecede kendi kendine 
yeterli olma gayretinin tehlikeleri. İrademizi kendimizden 
daha üstün bir kuvvete teslim ediş. İradenin yanlış kullanıl
ması. Tanrının iradesine uymak için devamlı ve sebatkâr bir 
gayret gerekmektedir.

Dördüncü Basamak 40
"Kendimizi aramaya koyulduk ve korkusuzca moral envan
terim izi yaptık. "

İçgüdüler gayelerini nasıl aşarlar? Dördüncü Basamak ku
surlarımızı tanımak yolunda yaptığımız gayretlerden ibaret
tir. İçgüdülerimiz bizi nasıl ifrata sürükler? Gayesinden 
saptırılmış moral envanterler suçluluk duygusu, kendini 
olduğundan yüksek görme, ve başkalarım suçlama eğilimleri 
doğurabilir. Kendim mazur görme duygusunun tehlikesi. 
Moral envanter yapma arzusu nasıl bize ferahlık ve güven 
kazandırabilir? Dördüncü basamak, hayat boyu uygulayaca
ğımız alışkanlıklarımızın başlangıç noktasıdır. Güvensizlik 
duygusunun alâmetleri endişe, kızgınlık, kendine amma, ve 
ruhsal çöküntüdür. Yapacağımız envanter ilişkilerimizi yeni 
bir açıdan gözden geçirmemizi sağlar. Hiçbir şeyi saklamak
sızın dürüstçe yapılacak bir envanterin önemi.

Beşinci Basamak 52
"Tanrıya, kendimize ve başka bir kimseye zaaflarımızı ve 
kusurlarımızı itiraf ettik. "

Oniki Basamak, balon gibi şişerek kabarmış nefsimizi söndü
rüp normal hâline getirir. Beşinci Basamak zor olmakla 
beraber, huzurumuzu kazanmak ve avık kalmamızı sağlamak 
için gerekli bir basamaktır. İtiraf ve ikrar çok eski bir tedavi 
yöntemidir. Kusurlarım korkmadan kabul etme cesaret ve 
dürüstlüğünü göstermeden pek az kimse sürekli bir ayıklığa 
erişebilir. Beşinci Basamaktan ne elde ederiz? İnsanlarla ve 
Tanrı ile dürüst bir ilişkinin ilk adımları. Yanlızlık duygu
sundan kurtuluş, kusurlarımızın başkaları tarafından affedil
diğini görmek, bizim de başkalarının kusurlarını bağışlama



İ Ç İ N D E K İ L E R 7

arzumuz, tevazu denen erdemi tanımak, kendimize karşı 
dürüst ve gerçekçi olma yeteneğini elde etmek. Mutlak bir 
dürüstlük neden elzemdir? Herşeyi kendi mantığımıza uydur
ma çabasının tehlikeleri. Kendisine açılacağımız kimseyi nasıl 
seçeriz? Elde edilecek neticeler huzur ve Tanrının bilincine 
varıştır. Tanrı ile ve çevremizle elde ettiğimiz uyum bizi 
gelecek basamaklara hazırlar.

Altıncı Basamak 59
“Tanrının bütün kusurlarımızı düzeltmesine hazır hâle gel
d ik .’’

Altıncı Basamak, ruhsal ve manevî olgunluğa erişmek için 
elzemdir, ve ömür boyu sürecek bir uğraşının başlangıcıdır. 
Gayeye erişmek için çabalamakla kusursuz olduğuna inanış 
arasındaki farkın anlaşılması. Neden yılmadan gayret göster
mek önemlidir? “Hazır olmak” neden herşeyin başıdır? Ha
rekete geçmenin önemi. Gecikme neden tehlikeli olabilir? 
İsyankârlık herşeyi yıkabilir. Kısıtlı gayeleri bırakıp, Tan
rının bizim için çizdiği yolda ilerlemeye karar vermenin 
önemi.

Yedinci Basamak 66
“Tevazu içinde, Tanrıdan bizi tüm kusurlarımızdan azad 
etmesini diledik. “

Tevazünün anlamı; bize ne ifade eder? İnsan ruhunu tam 
serbestliğe eriştirecek yol. Yaşamımızı sürdürmeye yardım 
eden şeyler. Nefsimizin şişkinliğini söndürmenin önemi. 
Tevazu, başarısızlık ve mutsuzluğu olumlu yönlere nasıl 
çevirebilir? Zaaftan doğan kuvvet. Acı çekmek, yeni b ir , 
hayata kavuşmanın bedeli olabilir mi? Korku, zaaflarımızın 
baş kaynağıdır. Yedinci Basamak, kendi kabuğumuzdan 
sıyrılıp, Tanrıya doğru ilerleme cesaretini kazandığımız dav
ranış değişikliğidir.

Sekizinci Basamak 73
“İncittiğim iz ve kırdığımız kimseleryaşamak haz verici bir 
olaydır. Bunu engelleyen duygular, hoşgörüsüzlük, başka-
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1 arına karşı işlediğimiz hataları kabul etmemek, ve kasıtlı bir 
unutkanlıktır. Geçmişe ısrarlı ve ayrıntılı bir bakışın önemi. 
Dikkatli bir incelemenin kazandırdığı derin vukuf ve anlayış. 
Başkalarına karşı işlediğimiz kusurların türleri. Aşın hü
kümlerden ve ön yargılardan kaçınmak, ve bitaraf bir görüş 
açısı kazanmanın yollan. Sekizinci Basamak, yanhzlığın sona 
erdiği dönemdir.

Dokuzuncu Basamak 78
“Kendilerine karşı hata işlediğimiz kimselerden mümkün 
olduğu nisbette doğrudan doğruya özür dilettik. Bu gibi 
durumların başkalarına zarar verebileceğine inanıyorsak o 
zaman daha ölçülü ve temkinli davrandık. "

Huzur içinde olmak doğru bir yargı yürütebilmek için ge
reklidir. özür dileme olayında doğru zamanlama da çok 
önemlidir. Cesaret dediğimiz vasıf nedir? İhtiyat, risk alma
dan önce herşeyi etraflı bir şekilde düşünmek demektir. 
Hatalanmızı tamir etme olayı A.A. ’ya katıldığımız anda 
başladı. Başkalannm sırtından kendi huzurumuzu temin 
edemeyiz. İhtiyatlı ve basiretli olmanın gerekliliği. Geçmiş 
yaşantımızın doğurduğu neticelere katlanıp başkalarının 
iyiliğinde de kendimize sorumluluk payı çıkarmamız Do
kuzuncu Basamağın ruhudur.

Onuncu Basamak 82
"Kişisel envanterimizi yapmaya devam ettik, ve yanıldığımızı 
gördüğümüz an hatamızı kabul e ttik ."

Her türlü şartlar altında ayık kalıp duygusal dengemizi 
korumak acaba mümkün mü? Kendini arama eylemi günlük 
alışkanlıklarımız arasında yer almalıdır. Kusurlarımızı ve 
hatalanmızı görmeli, kabul etmeli ve sabırla düzeltmeye 
çalışmalıyız. Duygusal sarhoşluktan kendini kurt aramam ak. 
Ancak mazi ile hesabımızı gördükten sonra bugünün sorun
larıyla başa çıkabiliriz. Çeşitli şekillerde yapacağımız en
vanterler. Kızgınlık, öfke, kıskançlık, haset, kendine acıma 
ve kınlan gurur inşam içkiye götüren sebeplerdir. İlk gaye 
kendine hâkim olmasını öğrenmektir. Kendini olduğundan
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fazla gösterme eğilimine karşı en etkili sigorta. Envanterde 
“gelir” ve “gider” hanelerini bir arada gözden geçirmeliyiz. 
Sebeplerin incelenmesi.

Onbirinci Basamak 89
"Dua ve tefekkür yoluyla, bizim  anladığımız manadaki Tanrı 
ile olan bilinçli ilişkim izi devam ettirmeye gayret ettik. Onun 
bizim hakkm ızdaki tasavvurlarım bize açıklaması için dua 
ettik, ve bizim  de onları yerme getirebilmemiz için kuvvet 
ihsan etmesini niyaz ettik. ”

Tefekkür ve dua bizi üstün kuvvete ulaştıran kanallardır. 
Kendini yoklama, tefekkür ve dua arasındaki ilişkiler. Haya
tın sarsılmaz temeli. Tefekkürü nasıl yapacağız? Tefekkürün 
sının yoktur. Kişisel bir serüven. Dk elde edilen netice 
duygusal dengedir. Duanın sim  nedir? Tannnın bizim 
hakkımızdaki tasavvurlannı öğrenebilmek, ve onlan yerine 
getirebilmek için bize lütufta bulunmasını niyaz ettiğimiz 
gündelik dualar. Duanın etkisinin kanıtlan. Tefekkür ve 
duanın mükâfatlan.

Onikinci Basamak 98
"Yukarıdaki basamakların bize getirdiği inanç dolu uyanışa 
erişince, bu mesajı alkoliklere götürmeye, ve o kuralları 
bütün işlerimizde uygulamaya karar verdik. "

Yaşamaktan duyulan haz Onikinci Basamağın özüdür. Bu 
yolda girişilen eylem temel unsurdur. Hiç bir karşılık bek
lemeden vermek, hiç bir bedel istemeden sevmek. Manevi 
uyanıştan ne anlıyoruz? Yeni bir bilinç hâli, ve yeni bir 
benlik bize cömertçe sunulan hediyelerdir. Bu hediyeleri 
almaya hazır olmanın sim Oniki Basamağın uygulanmasında 
yatmaktadır. Muhteşem hakikat. Diğer alkoliklere yardım 
etmenin mükâfatı. Oniki Basamağın prensipleri ile bağdaşan 
çeşitli diğer işler. Onikinci basamağın sorunları. Bu pren
sipleri bütün diğer işlerimizde de uygulama yollan. Yekne
saklık, acı, ve felâketler Oniki Basamağın uygulanması 
sayesinde faydalı sonuçlar doğurabilir. Uygulamada karşı
laşılan zorluklar. “Çifte Basamak.” “Oniki Basamağa” dönüş,
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ve imanın tezahürleri. Sorunlarımızın cevabı maneVİ olgun
luktadır. Manevi olgunluğu nasıl tin plana koyabiliriz? İnsan
ları hakimiyeti altına alma dürtüsü, veya başkalarına aşın 
bağımlılık temayülünün etkileri. Hayat düzenimizi ahp-ver- 
me prensibi üzerine nasıl kurabiliriz? Tannya bağlanmak 
alkolikler için yegâne kurtuluş yoludur. “Bu prensiplerin 
bütün günlük işlerimizde uygulanması”: A. A. üyeleri arasında 
ailevi ilişkiler. Maddiyat konulanna bakıştaki değişiklik, 
önemli kişi rolü oynama arzusu, içgüdülerin gerçek gayele
rine yöneltilmesi. Anlayış doğru davranışın anahtan, ve 
doğru davranış ta iyi yaşamın anahtandır.

ONlKİ GELENEK

Birinci Gelenek 119
"Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel iyileşme A . A . hm  
birliğine bağlıdır."

Birlik olmadan A.A. ölür. Kişisel özgürlükle birlikte mü
kemmel bir bütün. Çelişkinin çözüm^l: her A.A.linin hayatı 
manevi ilkelere uymasına bağlıdır. Grubun yaşamını sür
dürmesi gerek, yoksa bireyler yaşayamaz. Ortak refah önde 
gelir. Grup olarak en iyi şekilde nasıl yaşanır ve çalışılır.

İkinci Gelenek 122
“Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardır, o da grup 
bilincimizde ifadesini bulan sevgi dolu bir Tanrı’dır. Liderle
rim iz yönetici değil, güvenilir hizmetkarlardır. ”

A.A. nereden yönetilir? A.A.’daki tek otorite, kendini grubun 
bilincinde yansıttığı şekliyle, bizleri seven ve koruyan Tan- 
n ’dır. Bir grubun oluşması. Artan sancılar. Rotasyona tabi 
tutulan komiteler grubun hizmetkarlarıdır, idareciler yönet
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mezler, hizmet ederler. A.A.’da gerçek bir liderlik var mıdır? 
“Yaşlı devlet adamı” ve “devrik diktatör". Grup bilinci 
konuşur.

Üçüncü Gelenek 128
"A. A . üyesi olabilmek için gereken tek şe y , İçkiyi bırakmak 
konusunda arzulu olmaktır. “

İlk yıllarda korkuya dayanan hoşgörüsüzlük. Bir alkoliğin 
A. A.’daki şansım elinden almak, bazan onun ölöm hükmünü 
ilan etmek demekti. Üyelik kuralları terkedildi. Deneyim
lerden iki örnek. Herhangi bir alkolik, kendisi üye olduğunu 
söylediği an, üyemiz olur.

Dördüncü Gelenek 134
“Her grup, diğer gruplan ve bir bütün olarak A .A .’y ı et
kileyen meseleler dışında, bağımsa olmalıdır.**

A.A.’nın bir bütün olarak tehdit edildiği durumlar hariç, her 
A.A. grubu kendini dilediği gibi yönetebilir. Bu kadar 
özgürlük tehlikeli midir? Teker teker bireyler gibi, grup da 
sonuç olarak yaşamasını garanti edecek denenmiş prensiplere 
uymak zorunda. İki fırtına işareti — hiç bir grup bir bütün 
olarak ne A.A.y&  zarar verecek bir şey yapmalı, ne de 
kendisini dış çıkarlara bağımlı kılmalı. Bir örnek: işlemeyen 
“A.A. Merkez"i.

Beşinci Gelenek 138
"Her grubun yalnızca bir tek ana amacı vardır: Mesajını 
hala acı çekmekte olan alkoliklere iletm ek."

Birçok şeyi kötü yapmaktansa bir tek şeyi çok iyi yapmak 
iyidir. Dayanışmamızın yaşaması bu ilkeye bağlıdır. Her 
A. A. Tının kendisini yeni gelenlerle özdeşleştirebilmesi ve 
kendisini onların iyileşmelerine adaması Tann’nın ona ver
diği bir yetenekdir...ve bu yeteneği başkalarına aktarmak da 
tek gayemizdir. Ayıklığı başkalanna aktarmadığımız zaman 
kendimiz de sahip olamayız.
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"Bir A .A . grubu, adm  kendiyle ilgili veya kendi dışındaki 
herhangi bir kuruluşa devretmemeli, ödünç vermemeli ya da 
finanse etmemelidir. Çünkü para, m ülk ve prestij sorunları 
bizi esas amacımızdan uzaklaştırır. ”

Deneyimlerimiz bize, ne kadar iyi olursa olsun, bizimle ilgili 
de olsa, hiç bir kurumu destekleyemeyeceğimiz} ispatladı. 
Bizler her derde çare olamayız. A. A. adını kendi davamızın 
dışındaki faaliyetler için ödünç veremeyeceğimizi anladık.

Yedinci Gelenek 146
"Her A . A . grubu dışarıdan gelecek katkıları reddederek tam  
anlamıyla kendi kendine yeterli olmalıdır. "

Hiç bir A. A. geleneği bu geleneğin çektiği doğum sancılarım 
çekmemiştir. Başlangıçta toplu yoksulluk aslında bir ihtiyaç 
meselesi idi. Sömürülme korkusu. Manevi olanı maddi olan
dan ayırma zorunluluğu. Sadece A.A.lılardan gelen gönüllü 
bağışlarla idare etme kararı. A.A. merkez ofisinin destek
lenmesi sorumluluğunun A.A. üyelerine verilmesi. Yalnızca 
idare giderleri, artı uygun bir yedek, merkez ofisinin poli
tikasıdır.

Sekizinci Gelenek 152
"Adsız A lkolikler daima amatör olarak kalmalıdırlar. Am a  
servis merkezlerimiz özel görevliler çalıştırabilir. "

Onikinci Basamak*1 para ile bağdaştıramazsınız. Gönüllü 
olarak yapılan Onikinci Basamak işleri ile ödeme karşılığı 
yapılan işlerin ayrıldığı çizgi. A.A. tam gün ücretli görevli 
olmaksızın idare edilemez. Profesyonel görevliler profesyonel 
A.A.İ1 değildirler. A.A.’nın endüstri, eğitim, v.s. ile ilgisi. 
Onikinci Basamak çalışmaları için kesinlikle para ödenmez, 
ancak bizim için çalışanlar çalışmalarının karşılığını hak 
ederler.

Altıncı Gelenek 142
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“A .A . olarak hiç bir zaman örgütlenmemeliyiz, ancak hizmet 
verdiğimiz kişilere karşı doğrudan sorumlu olan hizm et ku
rulları veya komiteleri oluşturabiliriz."

özel hizmet kurulları ve komiteleri. Genel Hizmet Konfe
ransı, temel kurulu ve grup komiteleri A.A. üyelerine ve 
gruplarına talimat veremezler. Tek tek veya toplu olarak 
A.A.1ılara talimat verilemez. Herhangi bir baskının olma
ması işlemektedir, çünkü her bir A.A. üyesi iyileşmesi için 
önerilen Basamakları uygulamadığı takdirde kendi ölüm 
belgesini imzalamış olacaktır. Aynı şartlar bir grup için de 
geçerlidir. Çekilen acılar ve duyulan sevgiler A.A.’nın di
siplincileridir. Otorite ruhu ile hizmet ruhu arasındaki fark. 
Hizmetimizin amacı ayıldık isteyen herkese ayıldığı erişebilir 
bir hale getirmektir.

Onuncu Gelenek 161
"Adsız A lkolikler’in dinardaki konular hakkında p ek  fazla  
fikirleri yoktur, onun için A .A . adı toplum davalarına hiç 
bir şekilde karıştırılmamalıdır. "

A. A. hiç bir toplumsal tartışmada taraf tutmaz. Tartışmaktan 
kaçınmak bir meziyet değildir. A.A.’mn yaşaması ve ge
lişmesi temel amacımızdır. Vaşington harekatından alınan
ders.

Onbirinci Gelenek 164
"Halkla ilişkiler siyasetimiz, isim yapmak yerine ilgi toplamak 
üzerine kurulmuştur. Bu yüzden basat, radyo, T V  ve film  
alanlarında kim liğim izi daima gizli tutmalıyız. "

Halkla ilişkiler A.A. için önemlidir. Güzel halkla ilişkiler 
hayat kurtarır. A.A.’mn prensipleri ile kamuya tanıtılmak 
istiyoruz, A.A. üyeleri olarak değil. Basın bizim görüşümüze 
uydu. Kamu önünde kişilerin adsız kalması halkla ilişkiler 
politikamızın temel taşıdır. Onbirinci Gelenek kişisel hırsların 
A.A.’da yeri olmadığım sürekli olarak hatırlatır. Her üye 
topluluğumuzun aktif bir koruyucusu haline gelir.

Dokuzuncu Gelenek 157
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"Âdsızlık bütün geleneklerimizin manevi temelini oluşturarak 
bize ilkelerin daima kişiliklerden önce gelmesi gerçeğini ha
tırlatır. ”

Âdsızlık ilkesinin ruhu özveridir. Tüm Oniki Gelenek’in 
esası ortak yararın özel amaçlarımızın önünde gelmesidir. 
A.A.’nın neden gizli bir topluluk olarak kalamadığı. Pren
sipler kişiliklerden önce geliyor. Kamu önünda yüzde yüz 
âdsızlık. Âdsızlık gerçek tevazudur.
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Önsöz

A D S IZ  ALKOLİKLER ortak problemlerini çözmek, yüzyıl
lardır var olan ve alkolizm denilen o şaşırtıcı hastalıktan 
muzdarip kişilere iyileşme yolunda yardım etmek amacıyla 
birbirine dayanışan yüz binden fazla* alkolik erkek ve kadın
dan oluşan bir birliktir.

Bu kitap Adsız Alkoliklerin “Oniki Basamak” ve “Oniki 
Gelenekleri hakkındadır. A. A. üyelerinin iyileşmek için kul
landıkları ve aynı zamanda Grubun çalışmasını sağlayan ilke
leri etraflı bir şekilde açıklar.

A. A.’mn Oniki Basamak altındaki ilkeleri, manevi değerde 
olup, yaşam tarzı olarak uygulandıklarında içme tutkusunu 
kendinden uzaklaştırıp ızdırap çeken şahsın mutlu ve yararlı 
bir bütün olmasını sağlar.

A.A.’nın Oniki Gelenekleri Birliğin yaşantısı içinde de 
uygulanır. A.A.’nın bütünlüğünü nasıl sağladığını ve çevre
sindeki dünya ile nasıl ilişki kurduğunu, birliğin nasıl yaşadı
ğım ve büyüdüğünü açıklar.

Aşağıda okuyacağınız makaleler üyeler için yazılmış olma
larına rağmen A.A.’nın birçok dostu, bu makalelerin A.A. 
dışında da ilgi uyandıracaklarına ve uygulanabileceklerine 
inanmaktadırlar.

Alkolik olmayan birçok insan, A.A.’nın Oniki Basamakla
rını uygulayarak hayatın başka güçlüklerini yenebildiklerini 
belirtmişlerdir. İçki sorunu olan kişilere Oniki Basamak 
ilkelerinin içkiyi bırakmaktan Öte de yardım edeceğine

* 1994 senesinde iki milyondan fazla kişinin A.A. sayesinde iyileştiği 
tahmin edüiyor.
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inanıyorlar. Alkolik olsun veya olmasın bu ilkelerin birçok 
insana mutluluk ve etkili bir yaşam getireceği izlenimindeler.

Adsız Alkoliklerin Oniki Geleneklerine karşı artan bir ilgi 
de var. Halkla ilişkiler konusunu inceleyenler Â.A.1ıın bir 
toplum olarak neden ve nasıl çalıştığını merak etmeye baş
ladılar. Neden A.A.’da hiç bir (iye başka bir üye üzerinde 
kişisel bir otorite kuramaz, hiç bir yerde merkezi bir idare 
şekli görülmez diye sorular soruyorlar. Kanuni hiç bir gücü 
olmayan bir takım geleneksel ilkeler Adsız Alkolikler Bir- 
liğmilıin bütünlüğünü ve etkenliğini nasıl koruyabiliyor? Bu 
cildin ikinci bölümü, A.A.1un üyeleri için hazırlamış olduğu 
halde, bu tip sorular soranlara daha evvel örneği görülmemiş 
bir tarzda A.A.’yı içeriden tanıtacaktır.

Adsız Alkolikler, tanınmış bir operatör doktor ile New 
Yorklu bir borsacının tanışması sonucu 1935 senesinde 
Akron, Ohio’da başlamıştır. Her ikisi de aşın derecede birer 
alkolik vaka olup, kaderlerinde A.A. Birliği’nin kuruculan 
olmak vardı.

Bugün bilindikleri şekli ile, A.A.’ıun temel ilkeleri esas 
olarak din ve tıp alanlanndan ödünç alınmış olup, sonunda 
başanlı olan bazı fikirler ise Birliğin kendi davranışlanna ve 
ihtiyaçlanna dikkat edilerek elde edilmişlerdir.

Grubun temeli olabilecek, en uygulanabilir doktrinleri se
çebilmek için üç yıllık bir deneme ve yanılmadan sonra, ve 
alkolikleri iyileşme yoluna sokabilme konusunda sayısız 
başansızhklardan sonra, ilki Akron’da, İkincisi New York’ta 
ve üçüncüsü Cleveland’da olmak üzere üç başardı grup 
oluştu. O zaman bile her üç grupta toplam 40 tane tamamen 
iyileşmiş alkolik bulmak zordu.

Buna rağmen emekleme aşamasında olan bu Grup tec
rübelerini ancak 1939 senesi Nisan ayında yayınlanabilen 
bir kitapta toplamaya karar verdi. Bu sırada iyileşmelerin 
sayısı aşağı yukarı yüz kadardı. Kitabin adı “Adsız Alko
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likler” oldu ve Birlik adını bu kitaptan aldı. Bu kitapta 
alkolizm alkoliklerin gözüyle açıklanıyordu, Grubun manevi 
fikirleri ilk defa Oniki Basamakta belirtiliyor ve bu Ba
samakların alkoliklerin çıkmazına nasıl uygulanacağı anla
tılıyordu. Kitabın geri kalan kısmı alkoliklerin kendi içki 
içme deneyimleri ve iyileşmeleri üzerine yazdıkları otuz ma
kale veya yazıya ayrılmıştı. Bu kitap alkolik olan okuyucu
larda bir çağrışım yarattı ve hemen imkan dışı olanın artık 
imkan dahilinde olduğunu ispatladı. “Adsız Alkolikler” adlı 
kitap Birliğin temel kitabı haline geldi ve hala da öyledir. En 
son cildi ilk eserdeki Oniki Basamak’ın anlaşılmasının ge
nişletilmesini ve derinleştirilmesini önerir.

“Adsız Alkolikler” kitabının 1939’da yayınlanmasıyla ön
cülük devri bitmiş, iyileşmiş alkoliklerin mesajlarını diğer
lerine ilettiği bir zincirleme reaksiyon başlatmıştır. Sonraki 
yıllarda, dünyanın birçok yerinde mecmua ve gazetelerin 
karşılıksız olarak yaptıkları olumlu ve sürekli yayınlar 
binlerce alkoliğin A.A.’ya koşmasına neden oldu. Din 
adamları ve doktorlar da bu yeni akımı içten benimseyerek, 
desteklerini ve onaylarını esirgemediler.

Bu beklenmedik genişleme beraberinde büyüme sıkıntıları 
da getirdi. Alkoliklerin iyileştiği ispatlanmıştı. Fakat daha 
bu kadar çok sayıda, hala kararsız olan bu insanların 
harmoni içinde ve iyi etkilerle birlikte yaşayıp çalışabile
cekleri pek belli değildi.

Her yerde üyelik, para, kişisel ilişkiler, halkla ilişkiler, 
grupların idaresi, dernekler ve başka konularla ilgili tehlikeli 
sorunlar doğuyordu. A.A.’mn ilk defa 1946 senesinde ya
yınlanan ve daha sonra 1950 senesinde Cleveland’da yapılan 
ilk Milletlerarası A. A. Kongresinde onaylanan Oniki Ge
lenek! bu barut dolu deneyimden doğdu. Bu cildin Gelenek 
adlı bölümü ayrıntılı olarak sonunda Oniki Gelenek! üreten 
ve A.A.’ya şimdiki şeklini, esasım ve birliğini veren deneyimi



açıklar.
A.A. olgunluğa erişmekte olduğu bu dönemde kırk ya

bancı ülkeye1" elini uzatmaya başlamıştır. Dostlarının gö
zünde bu, eşsiz ve değerli hizmetinin sadece bir başlangıcıdır.

Bu kitabın okuyan herkese, Adsız Alkolikleri oluşturan 
ilkeleri ve güçleri yakından tanıtacağını ümit ediyoruz.

(A.A.’nın Genel Merkez Ofis adresi:
Alcoholics Anonymous, P.O. Box 459,

Grand Central Station, New York, NY 10163, U.S.A.) *

* 1994 senesinde A.A.’nm 141 memlekette teşkilatı vardır.
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Birinci Basamak
"Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın 
artık yaşanmaz bir hâle geldiğini kabul ettik "

T A M  bir yenilgiyi kim kabul etmek ister? Tabii ki hiç 
kimse. İnsanların iç güdüleri kişisel zaaflara karşı isyan eder. 
Hele elimizde bir içki kadehi varken, ve mantığımız kahre
dici bir alkol tutkusu ile çarpılmışken bundan ancak Tann’nın 
inayeti ile kurtulabileceğimizi kabul etmek hakikaten çok 
zordur. Başka hiç bir türlü yenilgi bununla kıyas edilemez. 
Alkol acımasız bir tefeci gibi bütün benliğimizi sömürmekte, 
ve onun tahakkümüne karşı çıkacak her türlü irade gücümüzü 
elimizden almaktadır. Bu apaçık hakikati farketmeye baş
ladığımız an artık bu sürekli, müzmin yenilgi hükmünü 
tamamlamış demektir.

A.A.’ya geldikten sonra, bu mutlak yenilgiyi değişik bir 
açıdan görmeye başladık. Ancak bu mutlak yenilgiyi tatdık- 
tan sonra kurtuluş ve güçlenme yolunda ilk adımı atabilece
ğimizi idrak ettik. Kendi güçsüzlüğümüzü kabul edebilmek, 
üzerine mutlu ve gaye dolu bir hayatm kurulacağı temel taşı 
olmuştu.

A.A.’ya her yeni katılan alkolik, bu zaafını ve onun neti
celerini kabullenmediği takdirde bu programdan pek fazla 
bir fayda sağlayamaz. Tevazu ve mahviyete tam olarak eriş
medikçe, zaman zaman ayık kalmayı başarsa bile bu sağlam 
ve devamlı bir başarı olmayacaktır, ve gerçek mutluluğa bir 
türlü kavuşamıyacaktır. Bu gerçekler deneylerle kanıtlan
mıştır. Tam bir yenilgiyi kabul edinceye kadar sağlam bir 
güce sahib olamıyacağımız prensibi ve inancı kuruluşumuzun 
temel kavramıdır.

Yenilgiyi kabul etmemiz istendiğinde çoğumuz isyan ettik. 
Bizler, A. A.’da kendimize güvenmeyi öğreneceğimizi sanıyor
duk.
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Şimdi ise bize, alkol konusunda kendine güvenmenin hiç 
bir faydası olmadığını, hatta bunun ters sonuçlar doğurabi
leceğini söylüyorlardı. Rehberlerimiz, bizim, sinsi ve aynı 
zamanda kuvvetli bir tutkunun esiri olduğumuzu, hiç bir 
insan iradesinin tek başına onu yenemiyeceğini, ancak başka 
bir iradenin yardımıyle bu zaferin kazanılabileceğini bize 
telkin ettiler.

Sanki içinde bulunduğumuz çıkmazı daha da karmaşık 
hâle getirmek için, rehberlerimiz, alkole karşı gittikçe artan 
eğilimimizden söz ettiler, ve bunun bir nevi alleıji olduğunu 
öne sürdüler. Alkolizm denen despot iki ucu keskin bir bıçak 
gibi çıkmıştı karşımıza. Bir ucu bizi doymamacasına içkiye 
sürüklerken, diğer ucu da alleıji yoluyle bizim kaçınılmaz 
sonumuzu hazırlamaktaydı. İstatistiklere bakılırsa, insan 
oğlunun üzümün suyunu ilk sıkmaya başladığından günü
müze kadar bu akıbetten tek başına kurtulabilen bir alkolik 
görülmemiş.

A.A.*nin ilk kurulduğu dönemlerde, bu gerçeği ancak son 
nefesine erişmek üzere olan çok ümitsiz dürümdakiler kabul 
edebilmişler. Bunlar dahi ümitsizliklerinin pek farkında 
değillermiş. Farkında olan ufak bir gurup ise A. A. pren
siplerine sanki boğulmak üzere olan bir kimsenin can yeleğine 
sarılması gibi gayretle sarılmışlar ve hemen hepsi iyileşmişler. 
Bu yüzden “Adsız Alkolikler” adlı kitabın ilk baskısındaki 
hikâyeler en zor günleri yaşayanların hikâyeleridir. A.A.ty 
deneyip te başarısız olanlar sadece çaresizliklerini kabulle
nemeyen kişilerdir.

Sonraki yıllarda bu durumun değişmesi bize huzur ve 
sevinç verdi. Sağlığı, işi ve aile durumları bozulmadan alkolik 
olduklarım kabul edenler çoğalmaya başladı. Bu anlayış 
geliştikçe alkolizme doğru gittiğini hisseden gençler de 
aramıza katılmaya başladı. Ama onlar son on, onbeş yıldan- 
beri bizlerin çekmekte olduğu cehennem azabım tatmamış-
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lardı. Birinci Basamak artık hayatımızın kontrolden çıktığım 
teslim etmekle başladığına göre, bu gibi kimseler bu adımı 
nasıl atacaklardı?

Bu durumda en çıkar yol, bizlerin içine düştüğümüz 
uçurumun tabanını onların o dönemlerde düştükleri düzeye 
çıkarmaktı. 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 benliği
mizi sarmış olduğunu anlattık. Kendileri için endişe edecek 
bir durum olmadığım sananlara “şimdilik alkolik değilsiniz, 
ama bizim geçirdiğimiz tecrübeleri göz önünde tutarak neden 
daha ölçülü bir şekilde içmeyi denemiyor sunuz?” diyorduk. 
Bu yaklaşımımız olumlu etkisini hemen gösterdi. O zaman 
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 ken
dine “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.

Şimdi gelelim, her alkoliğin selamete erişmesi için önce 
kafasını taşa çarpmasının gerekli olduğunda neden ısrar 
ettiğimize. Ancak artık bunalan ve başka bir çıkış noktasının 
kalmadığına inainan bir kimse A.A. programına içtenlikle 
sarılacaktır. A.A. programım uygulamaya başlayanlar için 
ilerideki onbir basamak, henüz bu illetin pençesinde olan bir 
alkoliğin akimdan bile geçiremiyeceği bir yaşam düzeni ve 
davranışlarla doludur. Kim tam anlamıyla dürüst ve hoşgörü 
sahibi olabilir? Kim kusurlanni başkalarına itiraf edip yapılan 
zararları tamir etmek ister? Tefekküre dalıp dua etmek bir 
tarafa, kendinden üstün bir güçten k im e ne? Kim A.A.’nin
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mesajım ızdırap çekmekte olan diğer bir alkoliğe iletme 
zahmetine katlanır? 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 düşünebilir.

Sonunda, alkolizmin amansız tutkusuyla kendimizi A. A.'da 
buluruz, ve durumumuzun vehametini idrak ederiz. Ancak o 
zaman büyük bir istek ve açık fikirlilikle herşeyi dinlemeye 
ve öğrenmeye hazır h&le gelebiliriz. Artık bu insafsız tutkudan 
kurtulmak için her türlü yolu denemeye ve her şeyi yapmaya 
kararhyızdır.



ikinci Basamak
"Kendim izden üstün b ir gücün b izi iyileşti
receğine inandık”

ARAM IZA katılanlarm çoğu, İkinci Basmağı okudukla- 
nnda derin bir çıkmaza girerler. Bizlere hep şunu söylerler: 
“Şu yaptığınızı görüyor musunuz? Bizi, alkolik olduğumuza 
ve hayatımızın kontrolden çıktığına inandırdınız. Tam çare
sizliğimize inandığımız anda, daha üstün bir gücün bizi 
tutkularımızdan kurtarabileceğini söylüyorsunuz. Oysa, bazı
larımız Allah’a inanmıyor, Allah’ın varlığına inananlar da 
O’nun böyle bir mucizeyi gerçekleştiıemiyeceğini söylüyorlar. 
Peki, bunun sonu ne?”

îlk önce inanmayı reddedenlerin durumunu ele alalım. Bu 
tipler ancak ilkellikle izah edilebilecek bir düşünce tarzına 
sahiptir. Göklere çıkardıkları yaşam felsefeleri tehdid altın
dadır. Alkolün kendilerini yıkıp perişan ettiğini kabul etmek 
bile zorken, daha bunun acısı geçmeden şimdi büsbütün 
olanaksız bir şeyle karşı karşıyalar. İnsanın bir tek hücreden 
varolarak evrimin öncülüğünü yaptığını, onun için evrende 
ondan başka Tann olamıyacağı fikrini nasıl da benimse
mişlerdi. Şimdi, sırf kendilerini kurtarabilmek için bundan 
vazgeçmeleri mi gerekiyor?

Genellikle, bu noktaya gelindiğinde rehberlerimiz gülmeye 
başlarlar. Yeni katılan kimse ise bunun bardağı taşıran son 
damla olduğunu, ve sonun başlangıcı olduğunu düşünür. 
Nitekim öyledir de: Eski yaşamının sonunun başlangıcı, ve 
yeni bir yaşama ilk adımın atılışı. Bu kişinin rehberi büyük 
bir ihtimalle şunu söyliyecektir: “Sakin ol, yürüyeceğin yol 
zannettiğinden daha çetin. En azından benim için öyleydi. 
Bir zamanlar, Amerikan Tanrı Tanımazlar Derneği’nin 
başkan yardımcılığım yapmış olan bir arkadaşım için de
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öyleydi, fakat bu arkadaşım o yolu büyük bir ferahlıkla 
katetti.”

“Peki,” der yeni katılan, “bana gerçeği söylediğinize ina
nıyorum. Şüphesiz, A.A. bir zamanlar benim gibi düşünen 
insanlarla dolu; fakat bu koşullarda insan nasıl olur da sakin 
ve rahat olabilir? Bunu öğrenmek istiyorum.”

“Bu gerçekten çok yerinde bir soru,” der rehber, “sanırım 
sana nasıl sakin olacağını anlatabilirim. Bir defa, bunun için 
çok gayret etmen gerekmiyecek. Söyliyeceğim şu üç şeyi iyi 
dinle. Birincisi, Adsız Alkolikler senden hiç bir şeye inanmam 
beklemez. On iki Basamağın tümü önerilerden başka bir şey 
değildir. İkincisi, içkiden uzak durmak ve ayık kalabilmek 
için îkinci Basamağın tamamım şimdi uygulaman gerekmez. 
Geriye baktığımda, ben de bu basamağı kısım kısım haz
mettiğimi hatırlıyorum. Üçüncüsü, tek ihtiyacın olan şey 
açık fikirliliktir. Tartışma ortamlarından kaçın, ve tavuk mu 
yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı türünden derin so
rularla uğraşmaktan vazgeç, ve açık fikirlilikten şaşma. 
Mesela benim durumumu ele alalım. Ben pozitif bilim eğitimi 
gördüm. Doğal olarak bilime saygı duyuyor ve hatta tapıyor
dum. Aslında, tapmak hariç, hâlâ da öyleyim. Okulda 
hocalarım bilimsel gelişmenin temel ilkesinin yılmadan, açık 
fikirlilikle yapılan araştırma ve inceleme olduğunu söyler
lerdi. A.A.’ya ilk katıldığımda tepkim aynen seninki gibi 
oldu. Bu A.A. olayının bilimle hiç bir ilgisi yok diye 
düşündüm. Bunu kabul edemezdim, böyle bir saçmalığı 
düşünemezdim bile.

“Daha sonra uyandım. A.A’nın çok büyük işler başardığım 
kabul etmek zorundaydım. Benim bu konuda takındığım 
tavır ise alışageldiğim bilimsellikten çok uzaktı. Dar görüşlü 
olan A.A. değil, bendim. Tartışmayı bıraktığım anda ben de 
görüp hissetmeye başladım. O anda tkinci Basamak usulca 
hayatıma girmeye başladı. Kendimden üstün bir gücün
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varlığına nasıl ve ne zaman inanmaya başladığımı pek 
söyleyemem, fakat bugün kesinlikle bu inanca sahibim. Bunu 
elde edebilmek için tartışmayı bırakıp, A.A. programına 
kendimi elimden geldiğince vermem gerekiyordu.

“Bu, sadece bir kişinin kendi tecrübelerine dayanarak 
geliştirdiği bir fikir. İman arayışlarında A.A.’lar sayısız yol 
denemişlerdir. Eğer benim önerdiğim yöntem seni ilgüen- 
dirmediyse, diğerlerini dinleyerek veya gözlemleyerek sana 
uygun gelen bir yol bulabilirsin. Birçoklan bu sorunu 
Tann’nın yerine başka bir mefhum koyarak çözdüler, ö r
neğin, A.A.y> kendinden üstün bir güç olarak alabilirsin. 
Onlar, alkol sorunlarım çözmüş çok büyük bir gurup teşkil 
ediyorlar; bu bakımdan, sen daha henüz çözüme yaklaş
madığından, onlar senden daha üstün sayılabilir. Onun için 
onlara inanç duyabilirsin. Eşiği bu kadarcık bir inançla 
atlayan pek çok üye göreceksin.

Hepsi de bir kez eşikten atladıktan sonra imanlarının ne 
denli güçlendiğini söyleyecektir. Alkol saplantılarından kur
tulunca yaşamları inanılmayacak kadar değişmiştir. Üstün 
bir gücün varlığını kabul ederek Tanrı’dan bahsetmeye başla
mışlardır.”

Bir de, evvelce imana sahib olup sonradan kaybedenler 
var. Bunların bir kısmı kendilerine yetebildiklerini düşünerek 
Tanrı'dan kopmuşlar, diğer bir kısmı ise dine karşı bir 
önyargı oluşturmuşlar, bazdan da, isteklerini yerine getir
mediği için, T a n n ’ya küsmüşlerdir. Acaba A.A. deneyimleri 
tüm bu insanlara tekrar imana kavuşabileceklerini söyleyebi
lir mi?

A. A. programı, bazen inancım yitirmiş ya da inanmaktan 
vazgeçmiş olanlara, o zamana kadar hiç bir inanca sahip 
olmamış olanlardan daha zor gelir. Çünkü onlar inanmayı 
denemiş fakat bunun bir şeye yaramadığım görmüşlerdir. 
Kısacası, onlar inanç yolunu olduğu kadar inançsızlık yolunu
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da denemişlerdir. Denedikleri bu iki yolda da hayal kırıklı
ğına uğradıklari için, başka bir çıkış yolu olmadığı sonucuna 
varmışlardır. Kayıtsızlık, kendi kendine yetme hayalleri, 
önyargı, isyankârlık gibi engeller, şüpheciler ve Tann Tanı
maz militanların çıkarabileceği engellerden daha çetin ve 
yenilmesi daha zordur. Din, Tann’nın varlığının kanıtlanabi
leceğini, şüpheciler (agnostics) kamtlanamıyacağmı, Tann 
Tanımazlar ise Tanrı’nm olmadığının kanıtlanabileceğini 
söylerler. Tabii, imanını terkeden bir kimse büyük bir bo
calama içindedir, zira bir şeye inanmanın rahatlığını yitir
miştir. Hiç bir zaman belirli bir inancın takipçisi olamıya- 
cağını düşünür. İman sahibi, şüpheci veya Tann Tammaz’m 
sahip olduğu kararlılıktan onda eser yoktur, o bir şaşkındır.

A. A. üyeleri, bu inançsız kimseye kendilerinin de çocukluk 
inançlanndan koptuklarım söyliyeceklerdir. “Gençliğin ver
diği aşın güvenlik duygusu bizler için çok fazlaydı. Elbette ki 
iyi bir aile ve din eğitiminin bizlere kazandırdığı bazı 
değerlerden dolayı mutluyduk. Hâlâ, dürüst, hoşgörülü ve 
âdil olmamız gerektiğine inanıyorduk, çalışkan ve ihtiras 
sahibi olmalıydık. Bu tür temel kuralları uygulayarak dürüst 
bir şekilde yaşamanın yeterli olduğuna inanmıştık.

“Bu kurallan uygulayarak maddi başarılar elde etmeye 
başladığımızda yaşam denen oyunda kazandığımızı hissettik. 
Bu bize coşku ve mutluluk verdi. İlahiyatla ilgili soyutla
malarla ve dinsel görevlerle, ya da ruhsal benliğimizin 
dünyada ve ahrette ne olacağım düşünmeye ne gerek vardı? 
Yaşadığımız an ve yer bizim için önemliydi. Başarılı olma 
arzumuz bizi sürükleyecek güçte idi. İşte bu sıralarda haya
tımıza alkol girdi. Git gide, bütün başardı olduğumuz alan
larda sahip olduğumuz herşeyi kaybettik. Artık bir darbe 
daha yersek hayat oyununda yer alma şansımızın kalmıya- 
cağım anladık, ve başladık yitirdiğimiz inancımızı aramaya. 
Bunu ancak A.A.’da bulabildik. Sizin de orada bulacağı-
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nızdan eminim.”
Şimdi de, birer aydın olarak kendi kendine yetebilen kadın 

ve erkeklerin sorununa bir göz atalım. Bu insanlara A.A.lann 
pek çoğu şöyle diyecektir: “Bir zamanlar bizler de sizin 
gibiydik. Fazla akıllı olduğumuzun zararını çektiğimizden 
haberimiz yoktu. İnsanların bize ‘ne kadar bilgili* gözüyle 
bakmaları hoşumuza gidiyordu. Aldığımız eğitimden dolayı 
koltuklarımız kabarıyordu, ama bunu başkalarına göster
memeye çalışıyorduk. İçimizden, sadece beyin gücümüz 
sayesinde başkalarına tepeden bakabileceğimizi hissediyor
duk. Bilimsel gelişmeler, bize insan gücünün sınır tanımadı
ğını ispatlıyordu. Bilgi kuvvet demekti. İnsan zek&sı 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. 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 alçak gönüllülüğe öncelik vermemiz şairiyle, akıl ve 
alçak gönüllülüğün 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 sahib olmak 
istediğinizde onu içinizde duyacaksınız-”

Diğer bir gurup A.A. ise şöyle diyordu: “Dinden ve 
uygulamalarından tiksiniyorduk. İncil saçmalıklarla dolu 
diyorduk, hurafelerden kutsiyetin güzelliği görünmüyordu. 
Bazı bölümlerindeki ahlak güzellikleri gerçekleştirilmesi ola
naksız hayaller, diğer bölümleri ise inanılmayacak kötülük
lerle doluydu. Fakat asıl bizim tepki gösterdiğimiz, dindar 
geçinen kimselerin ahlaklılık taslamalarıydı. Onların, pazar 
günleri takındıkları ruhani görünüşün altından sırıtan iki
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yüzlülüklerini, taasuplannı ve yanlız kendilerini haklı ve âdil 
görmelerini dilimize dolamaktan büyük bir haz duyuyorduk. 
Dindar geçinen milyonlarca insanın Allah adına birbirlerini 
öldürdüklerini öne sürmek nasıl da hoşumuza gidiyordu. 
Bütün bunlar, kafamızda, yapıcı düşüncenin yerini olumsuz 
düşünceye bıraktığı anlamına geliyordu. A.A.’yâ katıldığı* 
mızda, bu düşünce tarzımızı sırf bencilliğimiz tatmin ola
bilsin diye sürdürdüğümüzü farkettik. Bazı dindar insanların 
günahlarım açığa vurmakla onlardan üstün olduğumuzu 
vurguluyorduk. Tabii bu arada, kendi kusurlarımızı da gör
memezlikten geliyorduk. Başkalarında sürekli bir şekilde 
eleştirdiğimiz, yanlız kendini haklı görme eğilimi bizim de 
yakamıza yapışmıştı. İnanç konusundaki bu kof saygı tasla
mamız aslında bizi yıkan en büyük unsurdu. A.A.tya yöne
lince bunu daha iyi anladık.

“Ruhbilimcilerin genellikle gözlemledikleri gibi, saldırgan
lık pek çok alkoliğin en belirgin özeliğidir. Bu yüzden 
çoğumuzun bir zamanlar Tann’ya bile meydan okumuş 
olmamız rastlantı değildi. Aç gözlü bir çocuğun Noel babadan 
her aklına geleni istemesi gibi, biz de kendimiz için güzel 
şeyler dileyip bunları elde edemeyince Tann’ya karşı gel- 
mişizdir. Ya da çoğunlukla başımıza bir felaket geldiğinde 
Tanrı’mn bizi terkettiğini düşünmüşüzdür. Evlenmeyi dü
şündüğümüz kimse bizden farklı düşüncelere sahipse Tann’ya 
onlan değiştirmesi için dua ederiz. Ama çoğu zaman böyle 
bir şey olmaz. Sıhhatli çocuklanımz olsun diye dua ederiz, 
ya hastalıklı çocuklanmız olur, ya da hiç olmaz. İşimizde 
başanlı olup ilerlemek isteriz, pek bir şey olamayız. Candan 
bağlandığımız sevdiklerimiz Tanrı tarafından elimizden alını- 
verirler. Sonunda alkol illetine tutulduğumuzda, Tann’dan 
bizi kurtarmazım istedik, o da olmadı. Üstelik bu dert çok 
acımasız bir dertti, ‘batsın bu inanç davası' diye söylendik.

“A.A.'ya katılınca, isyankâr davranışımızın sakatlığı ortaya
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çıktı. Tann’dan hiç bir zaman onun bizim hakkımızdaki. 
tasavvurlarım sormamıştık; bilakis, Tann’ya onların ne olması 
gerektiğini biz söylüyorduk. Bildiğimiz kaderiyle hiç kimse 
T a n r ı h e m  meydan okuyup hem de iman edemez. İman, 
meydan okumak değil, güvenmek ve sığınmak demektir. 
A.A.'da bu inancın meyvelerini gördük, bunlar alkolün son 
darbesini yemekten can havliyle kurtulmuş kadın ve erkek
lerdi. Bir araya gelerek hayatın diğer acılarını ve zorluklarım 
aşabildiklerine şahit olduk. İmkânsız durumları, kimseyi 
suçlamadan, ve hakikatlerden kaçmaya çalışmadan sükûnetle 
kabullendiklerini gördük. Bu, kuru kuruya bir inanç değildi, 
bu her türlü şartlar altında çalışan ve fayda teinin eden bir 
inançtı. Sonunda iman ettik ki, alçak gönüllülüğün bedeli ne 
olursa olsun değerdi, ve biz de ödemeye hazırdık.”

Şimdi de, iman sahibi olduğu halde içkiden başım alama
yan bir kimseyi ele alalım. Bu kimse kendince dindardır, 
ibadetini yapar. Tanrı’ya kesinlikle inanmaktadır, fakat 
Tann’nm ona inandığından emin değildir. İçkiyi bırakacağına 
dair yeminler eder, sözler verir. Ama ne yazık ki, her seferinde 
yeniden içkiye başlamakla kalmaz, eskisinden de beter olur. 
Tann’nın yardımım dileyerek, bütün gücüyle alkolle mücadele 
etmeye çalışır, ama beklediği yardım gelmez. O zaman sorun 
nedir?

Din adamları, doktorlar, arkadaşları ve ailesi için, iyi 
niyetli, alkolle ciddi bir şekilde mücadele eden bir alkoliğin 
durumu içler acısı bir bilmecedir. Diğer taraftan, pek çok 
alkolik te bu durumun bir muamma olmadığım savunmak
tadırlar. Aramızda, bir zamanlar onun durumunda olup ta 
bilmeceyi çözebilen okadar çok kimse var ki. Çözüm, inancın 
niteliğinde değil niceliğindedir. O zamana kadar işte bunu 
görememiştik. Her zaman alçak gönüllü olduğumuzu zan
nettik, aslında değildik. Dini uygularken ciddiyetle davran
dığımızı zannettik, halbuki dürüst bir değerlendirme yapınca
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yüzeysel kaldığımızı gördük, veya aşın duygusallık içinde 
yüzerken bunu dinsel duygularla karıştırdık. Her iki durumda 
da hiç bir şey vermeden hep almaya çalışıyorduk. Vicdanımızı 
gerçek anlamda anndıramadığunız için Tann’nın inayeti bize 
ulaşıp saplantılarımızdan kurtaramıyoıdu. Hiç bir zaman, 
hakiki manada, dürüstçe kendi kendimizle hesaplaşmıyor, 
kırdığımız kimselerden özür dileyemiyor, veya karşılığında 
hiç bir şey beklemeden başkalarına bir şey vermiyorduk. 
Gerektiği gibi dua bile etmiyorduk. Herzaman, “Allahın 
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 
Tann’mn lütfuna hiç bir zaman nail olamadık.

Alkolizme kendini kaptırmış kimselerin pek azının nekadar 
mantıksız olduktan hakkında bir fikri vardır; bunlar da 
mantıksızlıklan ile yüz yüze gelmeye cesaret edemezler. 
Bazılan kendilerine “içki sorunu olanlar” denmesini kabul 
etseler de, aklî bozukluktan olduğu düşüncesini reddederler, 
ölçülü ve itidalli içmekle alkolizm arasındaki farkı ayırde- 
demiyen bir dünyanın vurdum duymazlığı yüzünden bu 
kimseler alkolizme sürüklenmektedir. Akh başında olmak, 
sağlıklı düşünebilmek demektir. Hiç bir alkolik, ayıldığında, 
kendi kendine, veya etrafına verdiği zarara bakarak sağlıklı 
düşünebildiğini söyleyemez.

Bu yüzden, İkinci Basamak bizim için bir toparlanma ve 
kalkınma noktasıdır. İster şüpheci, ister Tann Tanımaz veya 
inancını yitirmiş biri olalım, bu basamakta yek vücut olabi
liriz. Gerçek alçakgönüllülük ve açık fikirlilik bizi imana 
götürecektir. Eğer Tann’ya yaklaşıp onunla ilişkimizi kurar
sak, ve de bir uyum tesis edersek, her A. A. toplantısı Tan
n ’mn bizi ıslah edeceğinin bir teminatıdır.



Üçüncü Basamak
“İrademizi ve hayatımızı kendi anladığımız 
şekliyle Tanrı’nm ihtimamına emanet etmeye 
karar verdik. ”

UçÜNCÜ basamağın uygulanması, tüm çabalara rağmen 
açılamayan bir kapının aralanmasına benzer. Gerekli olan, 
“bir anahtar” ve “kapıyı açmaya karar vermek” tir. Bu 
anahtara “isteklilik” diyoruz. Bu anahtarı kullandığımızda 
kapı sanki kendiliğinden açılır. İçeri baktığımızda, önümüzde, 
üzerinde “Bu yol hayata uygulanabilir inanca giden bir 
yoldur” yazan bir patikanın uzandığını göreceğiz. İlk iki 
basamak düşünmek, algılamak ve yorumlamakla ilgili idi. 
Alkole karşı güçsüz olduğumuzu, ve herkes için kendine göre 
bir inanç kaynağı olabileceğini gördük. Bu sonuçlara varmak 
için de herhangi bir eylem gerekmiyordu; sadece kabullenmek 
yeterliydi.

Bundan sonraki tüm basamaklar gibi, üçüncü basamak da 
olumlu bir eylem gerektirmektedir. Çünkü, şimdiye kadar 
Tanrı’nın, veya üstün bir gücün, hayatımıza girmesini engel
lemiş olan kişisel direnimden ancak bu şekilde kurtulabiliriz. 
İnanç gerekli de olsa, soyut bir inanç bize hiçbirşey veremez. 
İnancımıza rağmen Tanrı’ yı hayatımızın dışında tutabiliriz. 
Bundan sonra artık sorunumuz, Tann’yı nasıl ve ne şekilde 
hayatımızın bir parçası yapabileceğimizdir. Üçüncü basamak 
bunu gerçekleştirmek yolunda attığımız ilk adımdır. Aslında 
tüm A. A. programının etkili olabilmesi, “irademizi ve hayatı
mızı kendi anladığımız manada bir Tanrı’mn ihtimamına 
emanet etmeye” ne denli içten ve sağlam karar verdiğimize 
bağlıdır.

Aramıza yeni katılan, dünyaya dönük ve pratik görüşlü 
herkes için bu basamak zor, hatta imkânsız görünür. Ne
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kadar iyi niyetli olursa olsun, kim tam olarak tüm hayatım 
ve iradesini kendi kafasındaki Tann’nın iradesine emanet 
edebilir? Bereket versin ki, aynı güvensizlik duygularına 
rağmen bizler başarmayı denedik, ve kesinlikle herkesin de 
bunu başarabileceğine inanıyoruz. Bir başlangıç, çok küçük 
bile olsa sadece bir başlangıç yeterlidir. İsteklilik anahtarım 
kilide bir kez sokup kapıyı biraz araladık mı her zaman daha 
fazla açabileceğimizi keşfettik. Kişisel irademiz kapıyı tekrar 
kapatsa bile, ki genellikle öyle olur, isteklilik anahtarını 
elimize her alışımızda karşılığını daima göreceğiz.

Belki bütün bunlar, Einstein’m izafiyet teorisi veya bir 
nükleer fizik önerisi gibi kulağa yabancı gelecektir. Halbuki 
durum hiç de öyle değildir. Aslında bu düşüncelerin ne 
kadar pratik olduğuna bakalım: A.A. tya katılıp da bunu 
sürdürmeye niyetli her insan, farkında olmadan üçüncü 
basamağı uygulamaya zaten başlamıştır. Alkolle ilgili her 
konuda, bu kişilerin hayatlarım adsız alkoliklerin ihtimam, 
koruma ve rehberliğine bıraktıkları doğru değil inidir? Bu 
kişiler alkol sorunu ile ilgili konularda kendi irade ve 
fikirlerini, A.A. tun önerileri lehinde terketmeye istekli hâle 
gelmişlerdir. Kendi nzasiyle gelen her alkolik, batmakta olan 
gemisi için sığımlabilecek tek emin limanın A.A. olduğuna 
inanan bir kişidir. Bu, kişinin iradesini ve hayatını bu yeni 
bulduğu inanç kaynağına emanet etmesi değil de nedir?

Fakat bütün bunlara rağmen içgüdülerin şöyle haykırdığını 
farzedelim (ki haykıracaktır): Evet, alkol söz konusu olduğu 
sürece sanırım A.A.*ya bağımlı olmak zorundayım, fakat 
tüm diğer konularda bağımsız kalmalıyım. Hiç bir şey beni 
bir hiç olmaya zorlayamaz. Hayatımı ve irademi benim 
dışımda bir kişi veya bir şeyin buyruğuna emanet edersem 
ben ne hâle gelirim? Geriye benden hiç birşey kalmaz.” Bu, 
içgüdü ve mantığın bencilliği beslemek ve manevi gelişmeyi 
engellemek için her zaman baş vurduğu bir yöntemdir. Sorun,
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bu tür düşünce tarzının gerçeklere dayanmadığıdır. Gerçekler 
aslında şöyledir. Daha üstün bir güce bağımlı olmak için ne 
kadar istekli olursak aslında o denli bağımsız oluruz. Bundan 
dolayı, A.A.’nın önerdiği bağımlılık, ruhim gerçek bağım
sızlığını elde etme yöntemidir.

Bir an için bu bağımlılık fikrini gündelik yaşantımızda 
inceleyelim: Bu alanda gerçekte ne denli bağımlı olduğumuz 
ve bu bağımlılıktan ne kadar habersiz olduğumuzu keşfetmek 
çok ürkütücüdür. Her çağdaş evde mevcut olan elektriğe 
nekadar bağımlı olduğumuzu hiç düşündünüz mü? Ama bu 
bağımlılık bizi mutlu eder. Elektrik akımının hiç bir şekilde 
engellenmemesi bizim için çok önemlidir. Bilimin bu mucize
sine olan bağımlılığımızı böylece kabul ederek, 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 
ihtiyaçlarımızdan en acil durumlara kadar bize hizmet eder. 
Çocuk felcinden muzdarip birine sorduğunuzda, yaşaması 
için gerekli olan çelik ciğeri çalıştıran motora büyük bir 
içtenlikle bağımlı olduğunu söyleyecektir.

Fakat sorun, bizim akıl ve duygusal bağımsızlığımız 
olduğunda ne kadar farklı davranırız. Ne düşüneceğimiz ve 
nasıl davranacağımız konusunda tüm karar hakkının bize ait 
olduğunu nasıl da inatla savunuruz. Tabii ki tüm sorunların 
iyi ve kötü taraflarım tartarız. Başkalarının tavsiyelerini de 
saygıyla dinleriz. Fakat karar sadece bize aittir. Bu konularda 
kimse kişisel bağımsızlığımıza karışamaz. Ayrıca, kesinlikle 
güvenebileceğimiz bir kimsenin olmadığım düşünürüz. İra
demizle desteklediğimiz zekâmızın iç dünyamızı gereğince 
düzenleyebileceğinden ve şu içinde yaşadığımız dünyada bize 
başan getirebileceğinden eminizdir. Her insanın Tann rolü 
oynadığı bu cesur felsefe kulağa hoş gelmekle beraber, 
sınandığında nasıl bir sonuç verecektiı? Gerçekte uygulana-
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bilirliği ne kadardır? Aynaya dikkatlice bakan her alkolik 
bunun cevabını bulacaktır.

Aynadaki görüntüsünü görmek bile onu çok rahatsız 
ediyorsa (genellikle ediyordur) önce, normal insanların ken
dine yetme yoluyla elde ettiklerine bir göz atmak isteyebilir. 
Her yerde kızgınlık ve korku dolu insanlar, birbirleriyle 
savaşan parçalanmış toplumlar görecektir. Her parça diğer
lerine, “biz haklıyız, siz haksızsınız” demektedir. Bu guruplar, 
yeterince güçlülerse, kendi haklılıklarını diğerlerine zorla 
kabul ettirmeye çalışacaklardır. Her yerde aynı şey bireyler 
seviyesinde de yapılmaktadır. Bunun sonucu ise, daha az 
barış ve kardeşlik ortamıdır. Böylece, kendine yetme felse
fesinin sonuç vermediği aşikârdır. Bütün bu düzen, en büyük 
başarısı herşeyi yıkmak olan bir buldozere benzetilebilir.

Bundan dolayı biz alkolikler kendimizi gerçekten şanslı 
sayabiliriz. Hepimiz, bir bakıma herşeyi yıkan bu buldozerle 
karşı karşıya geldik ve onun ağırlığı altında yeterince ıstırap 
çekerek daha iyi bir çözüm aramak ihtiyacım hissettik. 
Dolayısıyla bizler erdemlerimizin değil, koşulların bir gereği 
olarak A.A.*ya yöneldik, yenilgiyi kabullendik, inancın to
humlarını attık ve şimdi de irademizi ve hayatimizi daha 
üstün bir güce devretmek için karar vermek istiyoruz.

“Bağımlılık” kelimesinin alkoliklere olduğu kadar ruhbi
limcilere de ters geldiğinin farkındayız. Uzman dostlarımız 
kadar bizler de bağımlılığın yanlış türleri olduğunun bilin
cindeyiz, bunların çoğunu da bizzat yaşadık, örneğin yetişkin 
insanların ebeveyinlerine çok fazla bağımlılığı olmaması 
gerekir. Bu bağımlılıktan zamanında sıyrılmak lazımdır, eğer 
bu olmadıysa, bu gerçeğin farkına er geç birgün varacaklardır. 
Bu hatalı bağımlılık şekli, çoğu isyankâr alkoliğin, bağımlılı
ğın her türünün hoş görülemeyecek kadar zararlı olduğu 
sonucuna varmasına neden olmuştur. Fakat bir A. A. grubuna 
veya daha üstün bir güce bağımlılık hiç bir kötü sonuç
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doğurmamıştır.
İkinci Dünya savaşı başladığında bu manevi ilke en önemli 

sınavını vermişti. A.A.lar askere alınarak dünyanın her 
yanına dağılmışlardı. Acaba bu kişiler disiplin ve ateş altında, 
savaşın getirdiği biteviyelik ve sıkıntılara katlanabilecekler 
miydi? A. A.’da öğrendikleri bu bağımlılık tam  onlan emni
yetle taşıyabilecek miydi? Cevabımız olumludur. Hatta evle
rinde güvenlik içinde kalan A.A.lardan daha az alkole dönüşe 
ve duygusal patlamaya hedef olmuşlardır. Yiğitlik ve da
yanıklılıkta en az diğerleri kadar başarılı olmuşlardır. Alas
ka’da veya Salerno çıkartma bölgesinde olsun, daha üstün 
bir güce bağındı olmaları işe yaramıştır. Zayıflık bir yana, 
asıl bu bağımlılıkları güçlerinin ana kaynağı olmuştur.

O halde, bir kimse hayatım ve iradesini daha üstün bir 
güce tam olarak nasıl teslim edebilir? Daha önce gördüğümüz 
gibi, bu kimse alkol sorununun çözümü için A.A. ya 
güvenmeye başlayarak ilk adımı zaten atmıştı. Kişi, alkol 
dışında da sorunları olduğunu farkeder ve gösterdiği kişisel 
kararlılık ve cesaret ne denli güçlü olursa olsun bazı sorun
larının çözümlenmemekte direndiğini görür. Bu sorunlar 
yerlerinden oynamayacaklar, kişiyi mutsuz bir çaresizliğe 
sürükleyerek yeni bulduğu ayıklığını tehdit edeceklerdir. 
Dostumuz geçmişi düşündüğünde hâlâ'pişmanlık ve suçluluk 
duyguları tarafından etkilenmektedir. Hâlâ, kıskandıklarını 
veya nefret ettiklerini düşündüğü zaman içini derin bir acı 
kaplar, ekonomik güvensizlik duygusu onu hasta eder ve 
güvenliğe uzanan köprüleri alkolün tek tek yaktığını düşü
nerek paniğe kapılır, ailesinin sevgisine mâl olan ve kendisini 
onlardan ayıran bu karmaşayı düzeltebilecek midir? Sadece 
kişisel cesaret ve takviyesiz bir irade ile bunu başaramaz. 
Artık kesinlikle başka birisine veya bir şeye bağımlı olması 
gerekmektedir. Başta bu kişi muhtemelen A.A.’daki en yakın 
arkadaşı olacaktır. Acıyı dindirmek için alkol de kullana-
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otadığından daha da çok kendini hissettirmeye başlayan 
çoğu sorununun da çözülebileceğine teminat aramaktadır. 
Rehberi, dostumuzun ayık kalmayı başardığı halde hâlâ 
hayatım düzene koyamadığının farkındadır; zira, A.A. pro
gramına daha ancak ilk adım atılmıştır.

Rehberi ona, alkolik olduğunu kabul etmenin, ve birkaç 
toplantıya katılmakla erişilen ayıklık hâlinin çok ümit verici 
olduğunu, fakat sürekli bir ayıklık ve faydalı, tatmin edici 
bir yaşantıdan henüz çok uzak olduğunu da anlatacaktır. 
AA programının geri kalan basamakları işte burada kendini 
gösterir. Bu yolda sebat ederek sürekli bir şekilde gayret 
göstermeyi bir yaşam tarzı hâline getirmedikçe o çok arzu
lanan sonuca ulaşılamıyacaktır.

Daha sonra, ancak Üçüncü Basamak yeterince ve karar
lılıkla uygulandıktan sonra AA programının diğer basamak
larında başarılı olunabileceği açıklanır. Bu ifade, o zamana 
kadar sürekli gurur kırıklığına uğramış ve gitgide insan 
iradesinin pek bir işe yaramadığına şahit olmuş aramıza yeni 
katılan kimseleri şaşırtabilir. Onlar, kisisel çabaların alkol ve 
diğer bazı sorunları çözmeye yetmeyeceğine kani olmaya 
başlamışlardır. Ama şimdi öyle görünüyor ki, yanlızca 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 gerekmek
tedir. Bu istem oluştuğunda bunu uygulamaya koymak 
kararını ancak insanın kendisi verebilir. Bu aşamada artık 
herşey o kişinin kendi iradesine bağlıdır. On iki basamağın 
tamamı, bu ilkelere uyabilmek için devamlı sebat ve disiplin 
gerektirmektedir. Onun için biz de Tanrı’nm iradesine sığı
nırız.

Kendi irademizi ancak Tanrı’nın iradesi yolunda, ve onun 
iradesi ile uyum sağladığımızda gereği gibi kullanabiliriz. 
Bunu anlamak bizler için büyük bir ilham kaynağı oldu.
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Demek ki bütün soranlar irademizin yanlış kullanılm asında» 
kaynaklanmaktaydı. İrademizi, Tann’mn bizler için tayin 
ettiği kaderle uyum içinde kullanmaktansa, onunla soran
larımızı yok etmeye çalışmıştık. İşte bu mertebeye erişmek 
AA’nın on iki basamağının hedefidir, ve Üçüncü Basamak ta 
bu yolda açacağımız kapıdır.

Bu düşünceyi benimsediğimiz zaman Üçüncü Basamağı 
uygulamaya hazırız demektir. Huzursuzluk ve kararsızlık 
anlarımızda durup, Tann’dan bize sükun vermesini ister ve 
şöyle mırıldanırız: “Yarabbim, değiştirmiyeceğim şeyleri kabul 
edebilmem için huzur, değiştirebileceklerim için cesaret, ve 
aradaki farkı anlayabilmem için de bana akıl ve basiret ihsan 
eyle. Herşey senin istediğin gibi olsun.”



Dördüncü Basamak
" Vicdan muhasebemizi korkmadan ve araştı
rıcı bir gözle yaptık”

YARATILIŞTAN, iç güdülerimiz bize belirli bir amaçla 
verilmiştir. Onlar olmadan canlı bir varlık olamazdık. Eğer 
insanlar kendi güvenlikleri için çaba göstermeseler, tarla 
sürmek, bannak yapmak için uğraşmasalardı yaşayamazlardı. 
Üremeselerdi nesiller meydana gelip dünyaya yayılamazlardı. 
Birlikte yaşama iç güdüsü olmasaydı toplumlar oluşamazdı. 
Onun için bu güdüler — cinsel ilişki, maddi ve duygusal 
güvenlik, ve birlikte yaşama arzusu — kensinlikle gerekli, 
doğru ve de Tanrı vergisidir.

Ne var ki, varolmamiz için gerekli bu güdüler, çoğunlukla 
normal görevlerinin ötesine taşarlar. Güçlü bir şekilde, 
genellikle körü körüne, ve sinsice bizi yönetirler. Cinsel 
arzularımız, maddî ve duygusal güvenlik İhtiyacımız ve 
toplumda saygın bir yer edinme güdümüz bize hükmeder. 
Böylece, bir kez şirazesinden çıkınca, insanın doğal güdüleri 
büyük sorun yaratmaya başlar. Aslında bütün sorunlar da iç 
güdülerimize teslimiyetten doğar. Ne kadar iyi bir insan 
olursak olalım, hiç birimiz bu sorunlardan kendimizi kur
taranlayız. Yaklaşık olarak her ciddî ruhsal sorun yanlış 
yönlendirilmiş bir iç güdü yüzünden meydana gelir. Bu 
duruma gelindiğinde de bu ruhsal değerlerimiz birer zihinsel 
ve bedenî bozukluğa dönüşürler.

Dördüncü Basamak, her birimizde mevcut bu aksaklıktan 
ortaya çıkarabilmek için verdiğimiz zorlu ve zahmetli bir 
gayretten ibarettir. Bu aşamada, beşeri arzulanmızın bizi 
nasıl, ne zaman ve nerelerde çarpıttığını anlamaya çalışırız. 
Bunun bize ve başkalanna getirdiği mutsuzluğa dürüst bir 
şekilde, kendi kendimizi aldatmadan bakmak isteriz. Böylece,
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ruhsal bozukluklarımızı keşfederek onlan düzeltmeye koyula
biliriz. Bunu canla başla ve sürekli bir şekilde yapmazsak 
ayık ve mutlu bir yaşam bizim için hayâldir. Çoğumuzun da 
farkına vardığı gibi, vicdan muhasebemizi korkusuzca ve 
derin bir şekilde yapmazsak, bize günlük yaşantımızda yol 
gösterecek olan inanca ulaşmak mümkün değildir.

Vicdan muhasebesi sorununu etraflıca ele almadan önce, 
temel soruna daha yakından bir göz atalım. Aşağıdaki gibi 
basit örnekler, üzerinde düşünüldüğü zaman geniş bir anlam 
kazanırlar. Diyelim ki bir kimse cinsel tutkularım herşeyden 
üstün tutmaktadır. Böyle bir durumda, bu güçlü tutku o 
kişinin maddî ve duygusal güvenliğini olduğu kadar top
lumdaki yerini de sarsabilir. Bir başkası ise parasal güvenliğe 
kendini o derece kaptırabilir ki parasım istif etmekten başka 
bir şey düşünemez. Daha da ifrata kaçarsa cimrileşir, hatta 
ailesi ve çevresinden uzaklaşarak kendim yanlızhğa mahkum 
edebilir.

Güvenlik arayışı herzaman para ile ifade edilmeyebilir. 
Herhangibir şeyden korkan bir kimsenin korunmak ve 
yönetilmek amacıyle kendinden güçlü bir kimseye sığındığını 
çok görmüşüzdür. Bu zayıf kişi, hayatın sorumluluklarıyla 
kendi gücü sayesinde başa çıkamadığı için hiç bir zaman 
olgunlaşamaz. Hayâl kırıklığı ve çaresizlik içinde yaşar. 
Zamanla, koruyucuları veya sığındığı kimseler de ya onu 
terkederler veya bu dünyadan göçer giderler, ve o gene 
yanlızlığı ve korkulan ile başbaşa kalır.

îktidar delisi insanlar da görmüşüzdür. Bunlar kendilerini 
adeta çevresindekileri yönetmeye adamışlardır. Normal bir 
güvenlik hissi ve mutlu bir aile yaşamına kavuşturacak her 
fırsatı heba etmişlerdir. Ne zaman bir insan kendi iç güdü
lerinin çarpıştığı bir savaş alanı hâline gelirse huzurunu 
kaybetmeye mahkumdur.

Bütün tehlike bundan ibaret değildir. Bir kişi kendi
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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 konu
larındaki aşın talepler, karşımızdaki kimsede ya hükmetme 
ya da ilgisizlik duygulan yaratır. Bu iki duygu da sağlık
sızdır. Bir insanın itibar arzusu kontroldan çıktığında, hangi 
ortamda olursa olsun çevresindekiler rahatsız olur ve ge
nellikle de isyan ederler. İçgüdülerin bu şekilde çarpışmaları 
soğuk bir ilgisizlikten kanlı bir devrime kadar herşeye neden 
olabilir. Bu şekilde yalnız kendimizle değil, iç güdü sahibi 
diğer insanlarla da çelişkiye düşeriz.

özellikle alkoliklerin, içgüdülerini kontrolsuzca kullan- 
malarının, kendilerini mahveden içki içme alışkanlıklarının 
esas nedeni olduğunu görmeleri gerekir. Korku, hayal kırıklığı 
ve bunalım duygularını bastırmak için içtik. Tutkularımızın 
getirdiği suçluluk duygusundan kaçmak için içtik, sonra da 
daha çok tutkumuz olabilsin diye tekrar içtik. Boş şöh
ret ve kudret hayallerinden daha çok zevk alabilmek için 
içtik. Böyle bir ruh hastalığına bakmak pek zevkli değildir, 
içgüdülerimiz kontroldan çıktığı zaman onları incelemek 
zordur. Böyle bir anda yapılacak bir sondaj teşebbüsünde 
ciddi tepkilerle karşılaşırız.

Eğer bunalımlı bir mizaca sahipsek suçluluk ve kendinden 
nefret etme duygulanna gömülmemiz işten bile değildir. Bu 
bataklıkta yüzmekten acı ve garip bir zevk duyarız. Bu 
melankolik durumu sürdürme hastalığımız devam ettikçe, 
ümitsizliğimiz öyle bir noktaya ulaşır ki çözüm olarak geriye 
sadece herşeyi unutmak kalır. Bu noktada artık tüm bakış 
açımızı ve dolayısıyla tüm gerçek tevazumuzu yitirmişizdir, 
elimizde kalan, artık ters yüz edilmiş bir gururdan başka
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birşey değildir; hele bir vicdan muhasebesi olmaktan çok 
uzaktır. Bu dönem, bunalımlı kişinin çoğunlukla içki şişesine 
ve kendi kendisini tüketmeye yöneldiği sürecin ta kendisidir.

Eğer kendini beğenmiş ve herşeyde kendini haklı gören bir 
mizaca sahipsek tepkimiz yukarıdakinin tam tersi olacaktır. 
A.A.’mn önerdiği vicdan muhasebesi bize ters gelecektir. 
Şüphesiz içki şişesi yolumuza çıkmadan önce yaşadığımızı 
düşündüğümüz o güzel hayatı gururla anlatacağız. Ciddi 
karakter bozukluklarımızın (eğer mevcutsa) esas olarak aşın 
içki içmemizin bir sonucu olduğunu söyleyeceğiz. Durum 
böyle olunca da, her zaman için tek ve nihai çözümün ayık 
yaşamaya çalışmak olduğu mantığına kendimizi inandınnz. 
İçkiyi bıraktığımız anda bir zamanlar sahip olduğumuza 
inandığımız iyi huylarımızın geri döneceğini düşünürüz. Eğer 
içki içtiğimiz dönemler dışında oldukça iyi insanlar idiysek 
artık ayık olduğumuza göre vicdan muhasebesine ne gerek 
var?

Vicdan muhasebesinden kaçabilmek için diğer bir harika 
mazerete de sarılırız. Şu andaki endişe ve sorunlarımız wbir 
vicdan muhasebesine gerçekten ihtiyacı olan diğer insanların 
davranışlarının bir sonucudur” diye yakınırız. Onlar bize 
daha iyi davrandıklarında herşeyin düzeleceğinden kuşku 
duymayız. Bundan dolayı kızgınlıklarımızın haklı ve mantıklı 
olduğunu-kırgmlıklanmızın yerinde olduğunu düşünürüz. 
Suçlu bizler değiliz, onlardır/

Vicdan muhasebemizin bu aşamasında, A.A.’hın Dördüncü 
Basamağının denenmiş tecrübelerine sahip rehberimiz yar
dıma gelir. Bu kimse, karamsar şahsa, önce, içinde bulunduğu 
durumun garip veya farklı bir durum olmadığım, ve ken
disinde gördüğü kusurların A.A.’daki diğer üyelerin kusur
larından daha vahim veya daha fazla olmadığım anlatarak 
onu yatıştırır. Bunu, kendisinin de eskiden ve hatta şimdi 
sahip olduğu kusurlar hakkında rahat ve serbestçe, yapmacığa
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kaçmadan konuşarak kanıtlar. Bu sakin fakat gerçekçi durum 
değerlendirmesi oldukça ikna edicidir. Rehber, muhtemelen 
yeni katılanın zayıflıkları yanında değerli meziyetleri de 
olduğunu belirtir. Bu da durumun vahametini biraz olsun 
giderir ve daha dengeli bir ortam yaratır. Bu yeni değer
lendirme ve görüş açısı sayesinde, yeni katılan kendi kusur
larına korkusuzca yaklaşabilir.

Vicdan muhasebesine ihtiyaçları olmadığım düşünenlerin 
rehberleri başka bir sorunla karşı karşıyadır. 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 aklın ışığının içeri sızmasına yardımcı 
olmaktır.

öncelikle, bu kişilere, A.A. üyelerinin içki içtikleri dö
nemlerde, daima kendi haklılıklarını savunmanın sıkıntısını 
çok çektikleri söylenebilir. 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. Herşey 
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 ba
şarısızlıklarımız için de içmeliydik. Ve bu böylece sürüp 
gidiyordu.

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

Fakat A.A.'da zamanla öğrendik ki, kindarca kızgınlık
larımız, kendimize acıma duygumuz, ve boş gururumuz
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hakkında birşeyler yapılmalıydı, önemli kişi rolünü her 
oynayışımızda bütün insanları karşımıza aldığımızı artık 
görmeliydik. Haset ve öc alma duygularının yarattığı kız
gınlıkla kendi kendimizi tükettiğimizi anlamalıydık, öğrendik 
ki, eğer bir şey bizi hakikaten rahatsız ediyorsa, sebebi ne 
olursa olsun, önce o rahatsızlığı gidermeliydik.

Düzensiz duyguların kurbanı olduğumuzu farketmemiz 
çok zaman aldı. Halbuki bunları başkalarında çabucak teşhis 
edebiliyorduk, ama kendimizde görmemiz çok yavaş olmuştu. 
Bu tür itiraflar çok zor ve küçültücü olsa da, bu karakter 
kusurlarının çoğunun bizde de olduğunu kabul etmeliydik. 
Başkaları söz konusu olduğunda, düşünce ve lisanımızdan 
“suçlama” sözcüğünü çıkarıp atmalıydık. Buna başlamak 
bile büyük bir isteklilik gerektiriyordu. Ama, baştaki bir kaç 
büyük engeli aşınca, yolumuz oldukça kolay görünmeye 
Başlamıştı. Çünkü artık kendimize yeni bir gözle bakabili
yorduk, bu da alçak gönüllü olmaya başladığımızın bir 
emaresiydi.

Zayıf kişilikli kimseler ve zorlu tabiatli kimseler heryerde 
olduğu gibi, A.A.’da da çok rastlanan aşın uçlardır. Bazı- 
lanmız ekseriyetle her iki sınıflamaya da girebiliriz. İnsanlar 
hiç bir zaman birbirlerinin tıpatıp benzeri değildirler, onun 
için vicdan muhasebemizi yaparken, herbırimiz kendi kişisel 
karakter kusurlarımızı belirlemek zorundayız. Yerinde bir 
benzetmeyle, herbirimiz kendi ayağımıza uyan ayakkabıyı 
bulduğumuzda, onu giyerek, doğru yolda olduğumuzu bil
menin verdiği güvenle yola koyulabiliriz.

Şimdi de, hepimizde farklı düzeylerde bulunan daha bariz 
karakter kusurlarım kapsayan bir liste hazırlamanın gereği 
üzerinde duralım. Kuvvetli dinsel inançlarla yetişmiş olan
larımız için böyle bir liste manevi prensiplerin ciddî olarak 
ihlâl edilmesi olarak yorumlanır. Bazılan da bu listeye bir 
karakter zaafı olarak bakacaktır. Diğer bazı kimseler ise onu
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uyumsuzluklar listesi diye adlandıracaklardır. Bir başka 
gurup, günah bir yana, toplumun anlayışına ters düşen 
davranışlardan bahsedildiğinde bile rahatsız olacaktır. Fakat, 
en az mantık sahibi kişiler bile bir noktada anlaşacaktır: Biz 
alkolikler hatalarla doluyuz, ve ayık kalmak, ilerlemek, ve 
de hayatla mücadele edebilmek için çok şey yapmamız ge
rekmektedir.

İnsanların kurbanı olduğu zaaflar, belli başh yedi tane 
olup adlan şunlardır: Kibir, tamah, şehvet, hiddet, açgöz
lülük, haset, ve tembellik. Kibirin listenin başında yer alması 
tesadüfi değildir. Çünkü kibir, kendini daima haklı görmenin 
ana sebebi olarak, bilinçli veya bilinçsiz korkularla dürtülerek 
insan zaaflanndan pek çoğunun ana kaynağını ve gerçek 
gelişmenin de en büyük engelini oluşturmuştur. Kibir, bizi, 
kendimizden veya 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 kibir 
ortaya çıkar.

Bütün bu zaaflar, başlı başına ruhsal bir hastalık olan 
korkuyu yaratırlar. Korku da giderek değişik karakter 
bozuklukları doğurur. İçgüdülerimizin tatmin olamıyacağı 
korkusu, bizi başkalarının malına göz dikmeye, seks ve 
iktidar hırsına, kızgınlığa, ve başkaları gayelerine erişip te 
biz erişemeyince de hasete sevkeder. Yeriz, içeriz, ve hiç bir 
zaman yeterince alamıyacağımız korkusuyla herşeyden ihti
yacımızdan 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 hayatın temellerini kemiren kurtlardır.

Bundan dolayı, A.A. korkusuz bir vicdan muhasebesi 
önerdiğinde, her yeni gelen kimseye, kendisinden, verebi
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leceğinden daha fazlası isteniyormuş gibi gelir. Kendi iç 
dünyasına her baktığında, korku ve kibir tarafından geri 
püskürtülür. Kibiri “bu tarafa geçemezsin” derken, korkulan 
Msakın bu tarafa bakma” derler. Vicdan muhasebesi yapmayı 
cam gönülden denemiş A.A.lann ifadeleri gösteriyor ki 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 muh
teşem bir ışıkla aydınlanıverir. Bunu sürdürdüğümüzde ise 
yepyeni bir güven duygusu doğar, ve sonunda kendimizle 
yüzleşebilmenin verdiği ferahlık duygusunun tadma doyum 
olmaz. Bunlar Dördüncü Basamağın ilk meyvalandır.

Bu devrede, aramıza yeni katılan kimse şu sonuçlara 
varmış olabilir: Yolundan saptırılmış içgüdüleri temsil eden 
karakter zaaftan içki saplantısının ve hayattaki başansızlı- 
ğmın temel nedenleridir. Bu karakter zaaflarının en yıkıcı
larım ortadan kaldırmak için büyük gayret sarfetmediği 
takdirde ayık bir yaşam tarzına ve iç huzuruna erişemiye- 
cektir. Hayatının üzerine kurulduğu çürük temel tamamen 
yıkılıp, sağlam bir temel üzerine hayatı yeni baştan kurul
malıdır. Şimdi, kendi karakter zaaflannı araştırmaya ko
yulmaya istekli olarak, şu soruyu soracaktır: MBu konuya 
nasıl yaklaşmalıyım? Vicdan muhasebemi nasıl yapabilirim?”

Dördüncü Basamak, ömür boyu sürecek bir uygulamanın 
sadece bir başlangıcı olduğundan, öncelikle en fazla sıkıntı 
veren ve en bariz kişisel kusurların ele alınması önerilir. 
Doğru ve yanlış ayırımındaki yargımızı kullanarak, kendi
mizin seks, güvenlik ve toplum hakkmdaki davranışlarımızda 
kabataslak bir inceleme yapabiliriz. Geçmişteki hayatımıza 
bir göz atıp, şu aşağıdaki sorulan göz önüne alarak yola 
koyulabiliriz:

Bencilce sürdürdüğüm cinsel ilişkilerim bana ve başkalarına 
ne zaman, nasıl ve hangi durumlarda zarar verdi? Kimleri,
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hangi ölçüde üzdü? Evliliğime zarar verip, çocuklarımı 
incittim mi? Toplumdaki yerim sarsıldı mı? O dönemlerde 
bu durumlara nasıl tepki gösterdim? Hiç bir şeyin söndü- 
remiyeceği bir suçluluk duygusu ile yanıp tutuştum mu? 
Yoksa benim bu durumlara sebebiyet vermediğimi, başka
larının 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 
açışım başkalarından çıkartmaya çalıştım mı? Evde red
dedildiğim ve bana karşı soğuk davranıldığında bunu dı- 
şardaki ilişkilerim için bir sebep olarak kullandım mı?

Pek çok alkolik için önemli olan diğer bir husus ta mâli ve 
duygusal güvenlikleri konularındaki davranışlarına dair so
racakları sorulardır. Bu alanlarda korku, tamah, tahakküm 
ve kibir son derece olumsuz roller oynarlar. İş hayatındaki 
geçmişini incelediğinde, her alkolik şu tür sorular sorabilir: 
İçki sorunumdan başka hangi karakter zaaflarım maddî 
durumumun bozulmasına katkıda bulundu? İşimdeki yeter
liliğim konusunda korku ve aşağılık duygulan güvenimi 
yitirmeme neden olup beni çelişik durumlarda bıraktı mı? Bu 
yetersizlik duygularını blöfle, hile ile, yalan söyleyerek veya 
sorumluluktan kaçarak örtbas etmeye çalıştım mı? Yoksa 
başkalarının benim müstesna kabiliyetlerimi görmediklerin
den mi yakınıp durdum? Kendime aşın değer vererek önemli 
kişi pozlarına mı büründüm? Gözümü hırs bürüyüp hiç 
meslekdaşlarıma ihanet ettim mi? Müsrif mi idim? Düşün
cesizce borç alıp geri ödeyip ödemediğime pek aldırmadığım 
oldu mu? Ailemi gerektiği gibi geçindirmekten kaçan bir 
cimri mi idim? Para konularında doğruluğa pek aldırış 
etmediğim oldu mu? Borsa, at yarışlan gibi “kolay para" 
kazanma yoilanna kendimi kaptırdım mı?

A. A. üyesi her iş kadını, bu soruların pek çoğunun kendisi
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için de geçerli olduğunu görecektir. Alkolik ev hanimi an da 
aileyi maddî sıkıntılara sokabilirler. Kredi kartı kullanarak 
yaptığı alışverişlerde, mutfak masraflarında istediği gibi 
oynayarak, öğleden sonralarım kumarla geçirip, sorumsuz
lukları ve müsriflikleri ile kocalarım borca boğabilirler.

Fakat işlerim, ailelerini ve dostlarım kaybedinceye kadar 
içen tüm alkolikler, kendilerini etraflıca ve acımasızca in
celeyerek; karakter bozukluklarının nasıl olup ta güvenlikle
rini yokettiğini araştırmalıdırlar.

Duygusal güvensizliğin en yaygın belirtileri endişe, kız
gınlık, kendine açana ve bunalandır. Bunlar bazen ken
dimizden, bazen de dışarıdan kaynaklanır. Bu anlamda bir 
vicdan muhasebesi yapabilmek için, sürekli veya sık sık 
yinelenen sorunların kaynağı olan tüm kişisel ilişkilerimizi 
dikkatle gözden geçirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, içgüdü
lerimizin tehdit edildiği her alanda bu tür güvensizlikler 
doğabilir. Bu maksatla şu tür sorular sorulabilir, geçmişe ve 
bugüne baktığımda hangi cinsel durumlar endişe, ızdırap, 
hayal kırıklığı veya bunalım duygularına neden oldu? Her 
durumu âdil olarak değerlendirdiğimde nerede hatalı oldu
ğumu görebiliyor muyum? Bencilliğim ve mantıksız arzularım 
yüzünden mi bu durumlara düştüm? Veya huzursuzluğum 
dış etkilerden kaynaklanıyorsa, neden değiştiremiyeceğim şart
lan kabul etmek yeteneğinden yoksunum? Bunlar, benim 
huzursuzluklarımın kaynağım açıklayan, ve davranışlarımı 
değiştirerek kendimi iç huzuruyla kişisel disipline sokup 
sokamıyacağımı belirtecek bir nevi temel araştırmadır.

Maddi güvensizliğin de sürekli aynı duygulara neden 
olduğunu varsayalım. îçimı kemiren endişelerin nedeninin ne 
dereceye kadar kendi kişisel hatalarım olduğunu kendi 
kendime sorabilirim. Eğer başkalarının tavırları da bir ölçüde 
etkili olmuşsa, bu konuda ne yapabilirim? Eğer şu andaki 
koşullan değiştiremiyorsam, hayatımı bunlara göre şekillen
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dirmek için gerekli önlemleri almaya hazır mıyım? Her kişisel 
durumda akla kolaylıkla gelebilecek bu tür sorular sorunların 
kökenlerine inmemize yardımcı olacaklardır.

Çoğumuzun çektiği sıkıntı genellikle ailemizle, dostlarımızla 
ve toplumla kurduğumuz çarpık ilişkilerden kaynaklan
maktadır. özellikle bu konularda akılsızca ve inatçı dav- 
ranmışızdır. Farkedemediğimiz esas gerçek, başka bir insanla 
gerçek bir dostuk kurma yeteneğimizin olmadığıdır. Bencil-" 
ligimiz bize iki tür tuzak kurar. Ya çevremizdekileıe inatla 
hükmetmeye çalışırız ya da onlara çok fazla bağımlı hâle 
geliriz. İnsanlara çok fazla dayandığınızda eninde sonunda 
hayal kırıklığına uğrarız, çünkü onlar da birer insan olduktan 
için ardı arkası kesilmeyen taleplerimizi karşılayamayacak
lardır. Bu yolla güvensizlik duygumuz cerahatli bir yara gibi 
azacaktır. Başkalarım arzulanınız doğrultusunda kullanmaya 
kalkıştığımızda, bir yerde isyan ederek bize karşı gelecek
lerdir. Bunun sonucu olarak kınlıp öc alma duygulan ile 
dolacağız. Çevremizdekileri kontrol edebilmek için çaba- 
lanmızı arttırıp yine başaramadığımızı gördükçe çektiğimiz 
acılar süreklilik ve sivrilik kazanacaklardır. Hayatımızda bir 
kez bile ailemizin bir ferdi olmaya, arkadaşlanmızla arkadaş, 
meslekdaşlarımla meslekdaş ve toplumun yararlı bir üyesi 
olmaya çalışmamışızdır. Her zaman ya zirveye ulaşmak için 
mücadele etmeye, ya da bir yerlere gizlenmeye çalıştık. Bu 
bencil tavnmız yüzünden çevremizdekilerle eşitlik ilkesine 
dayanan ilişkiler kuramadık. Gerçek kardeşlik bizim için pek 
fazla bir anlam taşımıyordu.

Bazılan, kendi karakter bozukluklannın o kadar vahim 
olmadığını düşünerek sorulan sorulann çoğuna karşı çıka
bilirler. Bu kişilere, samimi bir incelemenin, karşı çıktıklan 
sorularla ilgili karakter bozukluklannı ortaya çıkarabileceğini 
söyleyebiliriz. Dıştan bakınca sicilimiz o kadar da kötü 
olmadığı için, aynı karakter bozukluklarının bizde de ol

50
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duğunu ve bunları, kendini mazur gösterme güdümüzün 
kalın tabakaları altına, derinlere gömdüğümüzü fark et
tiğimizde utanç duyanz. Bu karakter bozuklukları, sonunda 
bizi alkolizm ve mutsuzluk tuzağına düşüreceklerdir.

Bu yüzden vicdan muhasebemizi yaparken tam ve ditriist 
bir şekilde yapmalıyız. Bu bağlamda sorularımızı ve cevap
larını yazmak akıllıca olur. Bu sayede net düşünebilir ve 
değerlendirmemizi dürüstçe yapabiliriz. Kesmtikle ilerlemek 
istememizin elle tutulur ilk belirtisi bu olacaktır.



Beşinci Basamak
"Tanrıya, kendimize ve bir başka kişiye ha
talarımızı tam olarak itiraf ettik. "

A .A .’mn oniki basamağının hepsi bizden doğal güdüleri
mizin tersine hareket etmemizi ister. Bunların hepsi şişkin 
bencilliğ im izi söndürmeye yöneliktir, öz  benliğimize aykı
rılık 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 ve onlara neden 
olan veya besleyen karakter bozukluklarımızla yaşayama
yacağımızı bize öğretmiştir. Dördüncü basamağın projektö
rünü 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 ihtiyacımız, her zamankinden daha acil bir 
hâle gelmiş demektir. Bu konuda bir başkasıyla konuşmamız 
gerekir.

Bunu yapmayd çalişırken o kadar korkak ve tereddüd 
içindeyizdir ki, A.A. lann çoğu ilk başta beşinci basamağı 
atlamaya çalışırlar. Daha kolay bir yol ararız. Bu da, 
içtiğimiz zaman üzerimize düşen rolü iyi oynayamıyan bir 
aktör olduğumuzu itiraf etmek gibi genel manada ve bize 
sıkıntı vermeyen itiraflardan ibarettir. Sonra da muhtemelen 
arkadaşlarımızın zaten bildikleri bir şey olan içki içme alışkan
lığımızı dramatik bir şekilde anlatırız.

Fakat bizi gerçekten rahatsız eden konulardan hiç söz 
etmeyiz. Küçük düşürücü ve ızdırap veren bazı anıların 
kimseyle paylaşılmaması gerektiğine kendimizi inandırırız. 
Bunlar birer sır olarak kalacaktır. Asla bir başkasının



öğrenmemesi gerekir. Bu anılan mezara kadar saklamayı 
düşünürüz.

Ne varki A.A.’mn deneyimi bir anlam taşıyorsa, tutu
mumuz yalnız akılsızca değil, aynı zamanda tehlikelidir, de. 
Çok az durumda, beşinci basamağın eşiğinde çektiğimiz 
sıkıntı kadar sıkıntı çekmişizdir. Bazılan hiç ayık kalamazken 
diğerleri de vicdanlannı iyice rahatlatıncaya kadar zaman 
zaman içkiye dönerler. A.A.’nın eskileri bile uzun zamandır 
ayık yaşadıkları halde, bu basamağın hakkım vermemenin 
bedelini genellikle ağır öderler. Yükü tek başlanna nasıl ta
şımaya çalıştıklarım; sinirlilik, endişe, pişmanlık ve bunalım 
duygularının sıkıntılarını nasıl çektiklerini, ve bilinçsizce 
kurtuluşu ararken, bazen en yakın arkadaşlarım bile, kendi 
gizlemeye çalıştıkları karakter bozuklukları ile sûçladıklannı 
anlatacaklardır. Bu kişiler, kurtuluşa diğer insanların gü
nahlarını itiraf ederek asla ulaşılamayacağım keşfettiler. 
Herkes kendi günahını kendi itiraf etmeliydi.

Kişinin kendi kusurlarım 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. 
Psikiatristler 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. Alko
likler söz konusu olduğu zaman A.A., daha da ileri gider. 
Çoğumuz, zaaflarımızı korkusuzca bir başkasına itiraf et
medikçe ayık kalamayacağımızı söyleyecektir. Bunu dene
meye istekli olmadan Tanrı’nın lütfunun bize ulaşarak yıkıcı 
saplantılarımızdan bizi kurtaramıyacağı açıktır.

Beşinci basamak bize ne verebilir? Bir kere her zaman 
içimizde olan o korkunç yalnızlık duygusundan kurtulacağız.
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Genellikle bütün alkolikler korkunç bir yanlızhk içindedirler. 
Daha içki alışkanlığımız kötüleşmeden ve insanlar bizden 
kopmaya başlamadan, hemen hepimiz bir çevreye ait ola
mama duygusunun acısını 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 aşabil
diğimiz, ne de anlayabildiğimiz bu esrarengiz engel çıkıyordu. 
Rolünün tek bir cümlesini bile bilmediğinin aniden sahnede 
farkına varan aktörler gibiydik. 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.

A.A.’ya katılıp, bizi anladıklarım gördüğümüz insanlar 
arasında bulunduğumuz zaman hissettiğimiz ait olma duygusu 
olağanüstü heyecan vericiydi. Yalnızlık sorununun çözüm
lendiğini düşündük. Fakat lıemen ardından, toplumsal an
lamda artık yalnız olmadığımız halde, kopukluk duygusunun 
eski sancılarını hâlâ çektiğimizi keşfettik. Çelişkilerimiz 
hakkında tam bir içtenlikle konuşmadıkça ve başkalarının 
da bu tür konuşmalarına kulak vermedikçe ait olmayacaktık. 
Çözüm beşinci basamaktı. Tanrı ile insan arasındaki gerçek 
yakınlaşma burada başlıyordu.

Aynı zamanda bu hayatî basamak vasıtasıyla, ne düşünmüş 
ya da yapmış olursak olalım bağlanabileceğimizi hissetmeye 
başladık. Bize haksızlık yapıldığım ne kadar derinden his
sedersek hissedelim, insanları gerçekten bağışlayabileceğimiz^ 
rehberlerimizle veya manevî danışmanlarımızla bu basamağı 
çalışırken hissettik. Vicdan muhasebemizi hazırlarken kar
şılıklı bağışlamalım arzu edilen birşey olduğuna inanmakla 
beraber ancak beşinci basamağı iyice kavradıktan sonra 
bağlanabileceğimize ve bağlayabileceğimize yürekten ina
nabildik.
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Kusurlarımızı bir başkasına itiraf ederek ulaşabileceğimiz 
diğer bir erdem de tevazudur-çoğunlukla yanlış anlaşılan bir 
sözcük. A.A. programında ilerleme kaydetmiş olanlar için 
bu, gerçekte kim ve ne olduğumuzun net bir şekilde an
laşılması, ve sonra da ne olabileceğimiz konusunda göste
receğimiz içtenlikli çabalar anlamına gelir. Bundan dolayı 
tevazuya ulaşabilme sürecindeki ilk adımımız, kusurlarımızı 
bilmek olmalıdır. Hiç bir kusur, tam olarak bilinmeden 
düzeltilemez.

Fakat bu konuda kusurumuzu görmekten daha fazlasını 
yapmamız gerekecek. Dördüncü basamakta ulaştığımız ken
dimize tarafsız bakış, sonunda sadece bir bakıştı.

örneğin, hepimiz gördük ki dürüstlük ve hoşgörüden 
yoksunduk, kendine acıma veya kendini yüceltme duygu
larının baskısı altında kıvranıyorduk. Bu küçük düşürücü bir 
deneyim olmakla beraber, henüz gerçek anlamda bir tevazuya 
ulaşabildiğimiz anlamına gelmiyordu. Artık bilincine Varmış 
olsak ta kusurlarımız hâlâ yerlerindeydi. Bu konuda bir şey 
yapılması gerekiyordu. Çok geçmeden tek başımıza onlardan 
kurtulamayacağımızı keşfettik.

Daha yalın bir gerçekçilik ve dolayısıyla kendimiz hak
kında daha fazla dürüstlük, beşinci basamağın etkisiyle 
kazandığımız erdemlerdir. Vicdan muhasebemizi yaparken 
kendimizi kandırmamızın bize ne kadar pahalıya maloldu- 
ğunu anlamaya başladık. Bu da beraberinde şüpheci bir 
düşünce getirdi. Eğer hayatımız boyunca az ya da çok 
kendimizi kandırdıysak şu anda da aynı şeyi yapmadığı
mızdan nasıl emin olabilirdik? Kusurlarımızın gerçekten bir 
dökümünü yaptığımızdan ve bunları kendimize itiraf ettiğimi
zden nasıl emin olabilirdik? Hâlâ korku, kendine acıma, ve 
zedelenmiş duyguların rahatsızlığını yaşadığımız için, ken
dimizi âdilce değerlendiremiyebilirdik. Aşın suçluluk ve 
pişmanlık, kusurlarımızı dramatize etmemize ve abartmamıza
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neden olabilirdi, ya da kızgınlık ve incinen gururumuz, biz 
başkalarım suçlarken, birtakım kusurlarımızı arkasına gi
zlediğimiz bir sis perdesi olabilirdi, belkide varlığından 
haberdar olmadığımız irili ufaklı bir çok zaafımız tarafından 
felce uğratılmıştık.

Bundan dolayı, tek başımıza yaptığımız bir kendini değer
lendirme ve yalnızca buna bağlı olarak kusurlarımızın iti
rafının oldukça yetersiz kalacağı aşikârdı.

Eğer kendimiz hakkmdaki gerçeği bilmeyi ve bunu itiraf 
etmeyi kesinlikle istiyor idiysek, başkalarının da yardımım 
almamız gerekecekti-Tanrı’nm ve bir başka kişinin yardımı! 
Ancak, kendimizi eleştirerek, hiç bir şey saklamadan, öğüt 
almaya istekli olarak ve yönlendirilmeyi kabullenerek, doğru 
düşünme, tam bir dürüstlük ve gerçek teyazuya giden yolda 
ilk adımlarımızı atabilirdik.

Buna rağmen çoğumuz duraksadık. “Neden Tann doğru 
yoldan çıktığımız zaman bizi uyaramıyor? Eğer yaratan bize 
bir yaşam bağışladıysa, nerelerde hata yaptığımızı da en ince 
ayrıntısına kadar bilmesi gerekir. Neden itiraflarımızı doğ
rudan kendisine yapmıyoruz? Neden bir başkasına ihtiyaç 
duyuyoruz.” gibi sorular sormaya başladık.

Bu aşamada, Tanrımla tek başımıza tam bir ilişki kurmanın 
iki zorluğu vardır. Birincisi, Tann’nın hakkımızda herşeyi 
bildiğini kabul etmek başta ürkütücü de olsa, bu fikre 
alışmamız pek uzun sürmez. İnsana, Tann’yla başbaşa 
kalmak, bir başkasıyla yüzleşmek kadar mahcup edici gel
mez. O kadar süre gizli tuttuğumuz duygular hakkında 
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.

İkinci zorluk da şudur; Bu işi tek başımıza halletmeye 
çalıştığımızda, kendi mantık oyunlarımızın tuzağına düşe
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biliriz. Bir başkasıyla konuşmanın avantajı, o kişinin bizim 
durumumuzla ilgili yorum ve fikirlerini doğrudan alabilme
miz ve bu konuda kafamızda hiç bir şüphenin kalmamasıdır. 
Tinsel (manevi) konularda tek başma hareket etmek tehli
kelidir. Büyük bir yanılgı içinde oldukları bariz olduğu 
halde, bazı iyi niyetli insanların, Tann’nın rehberliğinde 
hareket ettiklerini söylediklerini çok işitmişizdir. Tecrübe ve 
tevazudan yoksun bu kimseler kendilerini kandırarak, yap
tıktan saçmasapan işleri Tanrı’nm buyruğu olarak nitelemiş
lerdir. Tinsellikte (maneviyatta) çok ilerlemiş kişilerin bile 
Tann’dan geldiğini düşündükleri buyrukları, dostlarına ve 
güvendikten ruhanî kimselere danıştıklannı hatırlatmak 
isteriz. Bu sayede, bu işte acemi olan kişilerin düşüncesizce 
vahim hatalar yapmalan önlenebilir. Başkalarının yorum ve 
öğütlerinin de kusursuz olamayacağı bilinmekle beraber, ken
dimizden üstün bir güçle ilişki kurmada bu kadar .dene
yimsizken başkalannın görüşlerinden alabileceğimiz yardımla 
buyruklann daha belirgin olacağı da aşikârdır.

Bundan sonraki sorunumuz, sırlarımızı açabileceğimiz 
kişiyi bulabilmektir. Bu kişi rehberimiz veya bir başkası 
olabilir. Bu noktada ihtiyatın çok değerli bir erdem oldu
ğunu hatırlayarak dikkatli olmalıyız. Belki de bu kişiyle, 
başkalarının bilmesini istemediğimiz gerçekleri paylaşacağız. 
Deneyimli, ayık kalabilmenin yanısıra diğer önemli sorunların 
da üstesinden gelebilmiş bir kişiyle danışmak isteyeceğiz. Bu 
sorunlar bizim sorunlarımızın benzeri olabilir. Kendisine 
büyük bir güven duyuyorsak, yaradılış ve sorunları da 
bizimkine yakınsa iyi bir seçim yapmışız demektir.

Belki de, onunla olan ilişkinizin seviyesine göre, kendisine 
hikâyenizin yalnızca bir bölümünü açmak isteyebilirsiniz, 
önemli olan bir an önce işe koyulmanızdır. Şartlar öyle 
gerektirebilir ki daha zor ve derin itiraflarınız için bir 
başkasını seçebilirsiniz. Bu kişi A.A.’nın tamamen dışında
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biri de olabilir-örneğin bir din adamı ya da doktorunuz. 
Bazılarımız için tamamıyla yabancı biri en uygun seçim 
olabilir.

Buradaki gerçek sınav, sizin sırrınızı ele vermedeki istekli* 
liğiniz ve ilk gerçek kişilik araştırmanızı paylaşacağınız kişiye 
olan tam güveninizdir. Aradığınız kişiyi bulduğunuz zaman 
bile o kişiye yaklaşmak büyük bir kararlılık ister. Hiç kimse 
“A.A. programında iradeye yer yoktur” diyemez; işte varınızı 
yoğunuzu ortaya dökmenizi gerektirebilecek bir durum. 
Mutlulukla söyleyebiliriz ki çok hoş bir sürprizle karşıla
şabilirsiniz. Gayenizi dikkatlice açıklayıp, güvendiğiniz kişinin 
ne kadar yardımcı olabileceğini gördüğünüzde, konuşmanız 
rahatlıkla başlayıp sonra da hevesle devam edecektir. Çok 
geçmeden, sizi dinleyen kişi de, kendi hakkında bir veya iki 
hikâye anlatıp sizi daha da rahatlatabilir. Hiç bir şeyi giz
lemezseniz her an daha da ferahladığınızı hissedeceksiniz. Yıl
ların biriktirdiği duygular kapatıldıkları hücreleri parçala
yarak, 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 
Tanrıbilmez (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.

Tanrı ve insan bütünleşmesinin verdiği bu duygu, suçlu
luğun ağır yükünü açık ve dürüstçe paylaşmanın getirdiği bu 
yanlızlıktan kurtuluş, bizi tam ve anlamlı bir ayıklığa 
götürecek diğer basamaklar için hazırlanabileceğimiz bir 
ortama getirir.



Altıncı Basamak
“Tanrı’nın tüm bu karakter bozukluklarını 
ortadan kaldırması için tamamen hazır hâle 
geldik. ”

“Bu basamakta adamlarla çocuklar birbirlerinden ayrı
lırlar.” A.A.’nın en büyük dostlarından biri olan ve çok 
sevilen bir din adamı böyle diyor. “Altıncı basamağı yeterince 
istekli ve dürüstçe, tüm kusurlarında tekrar tekrar uygula
maya çalışan herkes hiçbir koşul öne sürmeden tinsel (manevî) 
alanda gerçekten uzun bir yol katetmiş olup yaradanın 
gözünde ve beğenisinde içtenlikle gelişmeye çalışan olgunbir 
kimse olarak nitelendirilmeye hak kazanmıştır” diyerek 
açıklamayı sürdürüyor.

Tabii ki, çok tartışılan Tann’nın karakter kusurlarını 
düzeltip düzeltmiyeceğı (ve bazı koşullarda da bunu isteyip 
istemeyeceği) sorusu hemen her A. A. üyesince derhal olumlu 
olarak yanıtlanacaktır. O kimse için bu öneri, hiç bir şekilde 
teorik bir düzeyde kalmayıp yaşamının en büyük gerçek
lerinden biri olacaktır. Kanıtım, genellikle şu tür bir açıklama 
ile sunacaktır:

“Evet, yenilmiş ve tamamıyla tükenmiştim, iradem alkol 
karşısında işe yaramıyordu. Ortam değişikliği, ailemin, 
dostlarımın, doktorlann ve din adamlarının tüm çabalan 
çaresiz kalıyordu. İçmenin önüne geçemiyordum ve hiç kimse 
de bunu benim için yapabileceğe benzemiyordu. Fakat vicdan 
muhasabesi yapmaya istekli hâle gelip, üstün bir güçten, 
anladığım şekliyle Tanrı’dan, beni kurtarmasını istediğimde, 
içme saplantım yok oldu. Sanki sırtımdan büyük bir yük 
kalkmıştı.”

Dünyanın dörtbir yanındaki A.A. toplantılannda bu tür 
açıklamalar her gün duyulur. Her ayık A. A. üyesine bu
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müzmin ve ölümcül saplantıdan kurtuluşu bağışlanmıştır. 
Böylece tüm A.A. 1ar, Tann’nın, alkol tutkusunu yaşamla
rından kaldırması için “tamamen hazır hâle gelmişlerdir.” Ve 
Tanrı da tam olarak bunu yapmaya koyulmuştur.

Alkolizmden kesin bir kurtuluş bağışlandığına güre, aynı 
yolla neden tüm diğer sıkıntı ve kusurlardan kesin bir 
kurtuluşa ulaşamayacaktık? Bu varoluşumuzun bir bilme
cesidir, tam bir yanıtım da belki sadece Tanrı bilmektedir, 
fakat, yanıtın hiç olmazsa bir bölümü tarafımızca bilin
mektedir.

İnsanların o kadar fazla alkolü bedenlerine akıtarak 
yaşamlarım yoketmeleri doğaya ters düşen bir eylemdir. Bu 
gibi kimseler kendilerini koruma içgüdülerine karşı gelerek, 
kendilerini yoketmeye eğilimli görünürler. Alkol tarafından 
korkunç bir yenilgiye uğratılıp acizleştiklerinde, Tann’nın 
lütfü içlerine girerek onlan saplantılarından kurtarabilir. Bu 
noktada, yaşama güdüleri, tanrının onlara yeni bir yaşam 
isteği vermesiyle uyum hâline girebilir. Çünkü, Tann da, 
doğa da intihara karşıdırlar.

Fakat diğer sıkıntılarımızın çoğu hiç bir şekilde böyle bir 
sınıflandırmaya girmez, örneğin, her insan; yemek, üremek 
ve kendi çevresinde bir kişilik olmak ister ve bunlara 
ulaşmaya çalışırken olabildiğince emin ve güvenlikte olmayı 
diler. Zaten Tann onu böyle yaratmıştır. İnsanı, kendisini 
alkolle yoketsin diye tasarlamamış, aksine hayatta kalmasını 
sağlayacak içgüdüler vermiştir.

Yaradammızm doğal güdülerimizi tamamıyla terketmemizi 
beklediğine dair hiçbir emare mevcut değildir. Tanrı’mn bir 
insanı tüm doğal güdülerinden koparttığı, bildiğimiz kadarı 
ile hiçbir yerde yazılı değildir.

Zaten çoğumuz doğal arzularla dolu olarak dünyaya 
geldiğimizden, genellikle bunların asıl amaçlannı fazlasıyla 
aşmalarına izin vermemiz garip görünmez. Ya bunlar bizi
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körü körüne yönettiklerinde, ya da İsrarla bunlardan müm
kün olduğundan daha fazla veya payımıza düşenden daha 
çok tatmin istediğimizde Tann’nın bizim bu dünyada ulaş
mamızı istediği kusursuzluk derecesinden koptuğumuz nok
taya gelmiş oluruz. Karakter bozukluklarımızın veya gü
nahlarımızın ölçüsü işte budur.

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

Böylece Altıncı Basamak-'Tanrı'nm tüm bu karakter 
bozukluklarını ortadan kaldırması için tamamen hazır hâle 
geldik” sözleri-— ömür boyu sürecek bu görevi başlatmak 
için kişinin alabileceği en iyi tavnn A.A.*ya göre ifade 
edilmesidir. Bu, içki tutkumuzda olduğu gibi, tüm karakter 
bozukluklarımızın bizden alınmasını bekliyoruz anlamına 
gelmeyip sabırlı bir gelişme için hazır olduğumuzu bildir
mektir. Anahtar kelimeler "tamamen hazır, " bizim kendimiz 
için en yüksek gayeleri amaçladığımız gerçeğin vurgula
maktadır.

Kaçımız bu seviyede hazır hâle gelebildik? Mutlak anlamda 
hiçbirimiz! Toparlayabildiğimiz tüm dürüstlükle yapabile
ceğimiz en iyi şey bu duruma gelmeye çalışmaktır. En 
iyilerimiz bile hayal kırıklığı içinde her zaman geride 
düzeltilmesi gereken bir nokta kaldığını ve “hayır, henüz 
bundan vazgeçemem!” dediğimizin farkına varırız. Çoğun
lukla daha da tehlikeli bir noktaya vararak “bundan asla 
vazgeçemem!” diye direndiğimiz olmuştur. İçgüdülerimizin 
üstesinden gelmek bu denli zordur. Kendimizi ne kadar 
geliştirsek de Tanrı’nın iradesine ters düşecek arzularımız her 
zaman olacaktır.

Bu hususta başarılı olduklarını düşünenler karşı çıkabilirler,
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onun için konuyu biraz daha derinlemesine ele almaya 
çalışalım. Uygulamada herkes en çarpık ve yıkıcı kusur
larından kurtulmak ister. Hiçbir 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 kusurları bu seviyelerde 
yaşamaz.

Bu ifratlardan sakınabilenlerimiz kendilerini tebrik etme 
eğilimindedirler. Ama, bu yerinde olur, mu? Çünkü, aslında 
bizim bu aşın davranışlardan kaçınmamız kendi menfaatimiz 
icabıdır. İfratlardan kaçınmazsak zaten bunun cezasını 
göreceğimiz için manerî gayretin burada pek fazla yeri 
yoktur. Fakat aynı kusurlann daha az zararlı türevleri ile 
karşılaştığımızda tavrımız ne olmaktadır?

önce kusurlanmızın bazılarından hoşlandığımızı farket- 
memiz gerekmektedir. Onlan gerçekten severiz, örneğin kim 
kendini arkadaşından biraz daha üstün hissetmek istemez? 
Açgözlülüğü ihtirasla maskelemek istediğimiz doğru değil 
midir? Şehvettten hoşlanmayı düşünmek olanaksız gibi 
görünür. Kaç kadın ve erkek akıllarının karanlık bir köşe
sinde şehveti gizleyebilmek için sevgiden bahsettiklerinde 
kendi söylediklerine kendileri de inanır? Hatta normal sınırlar 
içinde kalsalar dahi, pek çok kimse seks hayallerinin romantik 
rüyalar kılığına girdiklerini itiraf ederler.

Kendini hakklı gören kızgınlık da çok zevkli olabilir. 
Çoğu insanın bizi rahatsız ettiği gerçeği, rahatlatıcı bir 
üstünlük duygusu getirdiğinden, tersine, bizi tatmin edebilir. 
Kişisel hınçlarımızla yer yer sivriltilmiş dedikodu, toplumda 
medeni bir karakter tahribi olarak görülse de getirdiği bir 
tatmin vardır. Burada yapmaya çalıştığımız, eleştirdiklerimize
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yardımcı olmak değil; kendi haklılığımızı ilan etmeye çalı
şmaktadır.

Oburluğumuz henüz yıkıcı olmaktan uzaksa, bunun için 
de daha ılımlı bir söz kullanırız; buna, “keyfîmize bakmak” 
deriz. 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 sahib 
olmak için yanıp yakılmakla bu kadar zamanı harcamazdık, 
ya da, hiç bir zaman ulaşamayacağımız meziyetler söz konusu 
olduğunda kendimizi değiştirip gerçeği kabullenmek yerine 
kızgınlıkla dolmazdık. Veya asıl amacı gelecekte güvenlikte 
ve tembel olabilmemiz olan, ama “emeklilik” adını verdiğimiz 
şey için bu kadar çok çalışmazdık. Gerçekte tembellikten 
başka bir şey olmayan erteleme konusundaki yeteneklerimizi 
de düşünebiliriz. Hemen herkes bu tür kusurlardan oluşan 
iyi bir liste hazırlayabilir ve aşın bir sıkıntıya neden ol
madıkça, çok azımız bunlardan kurtulmayı ciddî olarak 
düşünebilir. Bazılanmız da bütün bu kusurlardan samimi: 
olarak kurtulmak isteyebilirler. Ama bu gibi kimseler bile 
daha hafif kusurlar söz konusu olduğunda onlann bazı- 
lanndan kurtulmayı istemezler. Bundan açıkça görülüyorki 
ahlakî ve tinsel (manevî) kusursuzluğa hemen veya kolaylıkla 
yönelmeye çok azımız hazınz, olduğu oldukça açıktır; bizi 
hayatta idare edecek kadar kusursuzluğun yeterli olacağım 
düşünürüz, bu da tabii ki, bizim “neleri idare edebileceğimiz” 
konusundaki çeşitli fikirlerimize bağlıdır. Böylece “çocuklarla 
adamlar” arasındaki fark, kendi kararlaştırdığımız hedefle, 
Tann’nm gösterdiği kusursuz hedefe ulaşmak için verdiğimiz 
çabanın farkıdır.

Çoğumuz hemen şu soruyu soracaktır. “Altıncı basamağı 
tüm içeriğiyle nasıl kabul edebiliriz? Bu, ideal anlamda kusur
suzluktur.” Bu, zor bir soru gibi görünmekle beraber gerçekte
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öyle değildir. Sadece alkol karşısında mutlak olarak güçsüz 
olduğumuzu itiraf ettiğimiz Birinci Basamak tam olarak 
uygulanabilir. Geri kalan on bir basamak mükemmelliği 
sadece amaçlar. Bunlar bizim yöneldiğimiz hedefler ve gelişme
mizi ölçtüğümüz cetvellerdir. Bu açıdan bakıldığında Altıncı 
Basamak hâlâ zor olmakla birlikte tamamen olanaksız 
değildir, önemli olan, başlamamız ve uğraşımızı sürdürme- 
mizdir.

Bu basamağı alkol dışındaki sorunlarımızın çözümüne 
uygularsak, açık fikirlilik konusunda yepyeni bir yaklaşımda 
bulunmamız, gözlerimizi kusursuzluğa doğru çevirmemiz ve 
o yönde ilerlememiz gerekecektir. Ne kadar yavaş ilerle
diğimiz pek önemli değildir. Tek soru şu olacaktır: MHazır 
mıyız?”

Terketmeye istekli olmadığımız kusurlara tekrar bir göz 
atarak, çizdiğimiz katı sınırlan silmemiz gerektiğim göreceğiz. 
Belki bazı durumlarda hâlâ, “henüz bundan vazgeçemem
..... ” diyeceğiz, fakat, “bundan asla vazgeçemeyeceğim!”
dememeliyiz.

Tehlikeli bir açık kapı bıraktık gibi görünen şeyi aklımızdan 
bir çıkaralım! Kusursuzluğa yönelmek için tamamıyla hazır 
hâle gelmemiz öneriliyor. Bununla beraber bir iki aksamaya 
göz yumulabileceğini hatırlatırız. Bu kelime (aksama) mantık 
yürüten bir alkoliğin kafasında uzun süreli bir anlam ka
zanabilir. “Ne kadar kolay, tabii ki kusursuzluğa yöneleceğim, 
fakat kesinlikle acele etmeyeceğim. Belki bazı sorunlarımla 
uğraşmayı süresiz olarak erteleyebilirim.” Tabii k i bu şekilde 
olamaz. Kişinin kendini böyle kandırması, başka hoş mantık 
yürütmelere de neden olacaktır. En azından en kötü karakter 
bozukluklarımızın bazılarım ele alarak onlardan olabildi
ğince çabuk kurtulabilmek için işe koyulmamız gerekir.

“Hayır asla!” dediğimiz anda, aklımızın kapılan Tanrı’nın
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lütfuna karşı kapanırlar. Geciktirme tehlikeli, isyan ise 
ölümcül olabilir. İşte tam bu noktada sınırlı hedefleri terke- 
dip, Tanrı’nm bizim için çizdiği yolda ilerlemeye başlarız.



Yedinci Basamak
“Kusurlarımızı düzeltmesini Tanrıdan alçak
gönüllülükle diledik”

Bu basamak alçakgönüllülükle bu kadar yalandan ilgili 
olduğuna göre, alçakgönüllülüğün ne olduğunu ve uygu
lamada bizim için ne ifade etliğini anlamaya çalışalım.

Aslında, daha fazla alçakgönüllülüğe ulaşılması, A.A.’nın 
oniki basamağının herbirinin temel ilkesidir. Çünkü belirli 
bir alçakgönüllülük seviyesine ulaşmadan, hiçbir 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 ya
şayamazlar, ve güçlükler karşısında da desteğine sığınacak 
bir inançtan yoksun kalırlar.

Alçakgönüllülük, bir nitelik ve bir ideal olarak günümüzde 
pek rağbet görmemektedir. Bir erdem olarak yanlış anlaşıl
makla kalmayıp, kelimenin kendisi de çoğunlukla tepkiyle 
karşılaşır. Çoğu kişi için, bir yaşam tarzı olarak alçakgö
nüllülük kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Günlük 
yaşantılarımızda kişisel başarılar övülerek o kişilerin gururu 
okşanmaktadır.

Bilim adamları, doğanın gizlerini çözdükçe öylesine bir 
maddi refah ortamı vaadetmektedirler ki birçokları insan 
ürünü bir cennetin yaklaşmakta olduğuna inanmaya başla
mışlardır. Onlara göre yoksulluk ortadan kalkacak, ve 
insanlar öylesine bir yaşam düzeyine erişecekler ki herkes 
arzuladığı tüm güvenlik ve kişisel refaha ulaşabilecektir. Bü 
varsayım, “birkez herkesin güdüleri tatmin edildiğinde ortada 
kavga edecek bir şey kalmayacağı” ilkesine dayanmaktadır. 
O zaman dünya, mutluluğu yakalayacak, kültür ve kişilik
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sorunları ile rahatça uğraşabilecektir. Yalnızca kendi akıl ve 
emekleri ile insanlar kendi kaderlerini tayin edebileceklerdir.

Ne alkolikler ne de A.A.’üyeleri maddi başarıyı küçüm
semek istemezler. Ya da, yaşanan temel amacının doğal 
güdülerimizin tatmin edilmesi olduğu inancına hâlâ ısrarla 
sanlanlarla tartışmaya girmeyiz. Fakat şundan da kesinlikle 
eminiz ki, hiç bir zümre bu kuralla yaşayıp ta hayatlarını 
alkolikler kadar ziyan etmemiştir. Binlerce yıldır saygınlık, 
sevgi ve emniyet konularında hakkımızdan fazlasını isteyip 
durmuşuzdur. Başarıyı elimizden kaçırdığımızda unutabilmek 
için içtik. Biraz olsun hayal kırıklığına uğradığımızda unut
mak için içtik. Arzu ettiğimizi sandığımız şeylerin sonu 
yoktu.

Çoğu iyi niyetli olan tüm bu çabalarda başarısızlığımızın 
ana nedeni alçak gönüllü olmayışımızda Kişilik oluşturmanın 
ve tinsel değerlerin öncelik taşıdığı, maddi doyumun yaşamın 
amacı olmadığı gerçeğini görebilecek bir bakış açısından 
yoksunduk. Bunun doğal sonucu olarak ta amaçlarla araçları 
tamamen birbirine karıştırmıştık. Maddi gereksinimlerimizin 
karşılanmasını insanca yaşayıp çalışabilmenin bir aracı olarak 
görmek yerine, bunlan yaşamın amacı ve ziihai hedefi haline 
getirmiştik.

Doğru, çoğumuz iyi bir kişiliğin arzu edilen birşey ol
duğunu kabul ediyorduk, fakat bunu kişisel doyum için 
gerekli olan bir şey olarak görüyorduk. Dürüstlüğün ve iyi 
ahlaklılığın gerektiği gibi sergilenmesiyle gerçekte arzuladı
ğımız şeylere daha kolay ulaşabilecektik. Fakat ne zaman 
kişilik ve rahatlık arasında bir tercih yapmak gerektiyse, 
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 vöya vermesin, 
kazanılması gereken bir değer olarak bakmışızdır. Dürüstlük,
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hoşgörü, gerçek insan ve Tanrı sevgisini günlük yaşamın 
temeli haline getirmeyi hiç düşünmedik.

Temel değerlere sağlam bir şekilde bağlı olmayışımız ve 
yaşamlarımızın gerçek amacını göremememiz, başka bir 
olumsuzluğa neden oldu. Kişisel gücümüze ve zekâmıza 
dayanarak yaşayabileceğimizi düşündüğümüz sürece, üstün 
bir güce olan inanca sahip olmamız olanaksızdı. Bu, Tanrının 
varlığına inansak bile geçerliydi. Hâlâ kendimiz Tanrı rolü 
oynamaya çalıştığımız için aslında içtenlikli olan dini inançla* 
nmız bile sözde kalıyordu. Kendi gücümüze dayanmaya 
öncelik verdiğimiz sürece, daha üstün bir güce gerçekten 
dayanmak söz konusu bile olamıyordu. Alçakgönüllülüğün 
temel unsuru olan Tanrı iradesini arayıp uygulamaya ça
lışmaktan yoksunduk.

Bizler için yeni bir bakış açısı yakalama süreci inanıl
mayacak kadar ıstırap vericiydi. Ancak gururumuz kırıldığı 
zaman alçakgönüllülük hakkında birşeyler öğrenmeye zor
lanabiliyorduk. Ancak üst üste gelen yenilgiler ve gururu
muzun kırılmasını takib eden kendi kendine yetme inancının 
yerle bir olmasından sonradır ki alçak gönüllülüğün zelil bir 
ümitsizlik durumundan daha fazla birşey olduğunu anlamaya 
başladık. Alkolizmin kahredici pençesinden kurtuluşa doğru 
ilk adımın alkol karşısında güçüz olduğumuzun alçak gö
nüllülükle 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 kur
tulmak, alçakgönüllülüğün insan ruhunun gerçek özgürlü
ğüne giden yol olduğunu görebilmek, alçakgönüllülüğü 
arzulanan bir amaç olarak görerek, bu konuda çalışmaya 
istekli olmak çoğumuz için çok uzun bir süre gerektirir.
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Kendini herşeyin merkezi olarak gören bir şartlanmaya uygun 
olarak yaşanmış koca bir hayat, bir anda tam tersi bir yöne 
çevrilemez. Başlangıçta, attığımız her adımda bu düşünceye 
karşı isyan peşimizi bırakmayacaktır.

Hiçbir çekince koymadan alkol karşısında güçsüz oldu
ğumuzu en sonunda itiraf ettiğimizde “Şükürler olsun Tan
rım, bu işi halletim! Bir daha bu azabı çekmiyeceğim!” 
diyerek rahat bir soluk alırız. Sonra da çoğunlukla şaşkınlık 
içinde, bunun yeni çıktığımız bu yoldaki ilk kilometre taşı 
olduğunu öğreniriz. Bizim sorunlu birer içkici olmamıza yol 
açan karakter bozukluklarımızla istemiye istemiye sırf öyle 
gerektiği için yüz yüze geliriz. Bu karakter kusurları an
laşılmalı, ve bir daha alkolizme dönmemek için düzeltil
melidir. Bu kusurların bazılarından kurtulmak istemekle 
birlikte, bazan bu olanaksız bir iş gibi görünerek geri adım 
atmamıza neden olacaktır. Dengemizi en az diğerleri kadar 
bozan bazı kusurlarımıza da hâlâ onlardan büyük bir zevk 
aldığımız için İsrarlı bir tutkuyla bağlanırız. Böylesine bu
naltıcı tutku ve arzulardan kurtulabilecek kararlılık ve 
istekliliğe nasıl ulaşabiliriz?

Fakat yine A.A. deneyiminden çıkardığımız, ve azimle 
gayret etmediğimiz takdirde kurtulamayacağımız kaçınılmaz 
gerçek tarafından sevkedilyoruz. Gelişmemizin bu aşama
sında, doğru olanı yapma gereğinin zorlaması altına gireriz. 
Bunu yapmaya çalişmanın yarattığı ızdırapla yapmamanın 
kaçınılmaz sonuçlan arasında bir seçim yapmak zorunda 
kalırız. Bu yolda atılan ilk adımlar isteksizce olmakla beraber 
yapmamazlık edemeyiz. Alçakgönüllülüğün arzulanan bir 
kişisel erdem olduğu konusunda hâlâ pek yüce bir fikrimiz 
olmasa da, yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli bir unsur 
olduğunu farkederiz.

Fakat bu kusurlardan bazılanna dürüstçe bakıp, onları bir 
başkası ile tartışıp, kurtulmaya istekli hâle geldiğimizde'
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alçakgönüllülük konusundaki düşüncemiz daha geniş bir 
anlam kazanmaya başlar. Bu noktaya geldiğimizde bize en 
fazla zarar veren bazı kusurlarımızdan bir miktar kurtul- 
muşuzdur. Gerçek iç huzurunu yakaladığımız anlardan zevk 
almaya başlarız. Şu ana kadar sadece heyacan, bunalım veya 
endişeyle yaşamış olanlarımız için, bir başka deyişle hepimiz 
için, bu yeni bulunmuş huzur paha biçilmez bir armağandır, 
yaşamımıza gerçekten yeni bir şey katılmıştır. Alçakgönül
lülük, daha ünce bize zorla kabul ettirilmeye çalışılan bir 
özellik iken artık huzur bulmamızı sağlayan vazgeçilmez bir 
erdeme dönüşmüştür.

Alçakgönüllülüğü bu şekliyle kavrayışımız, bize yepyeni 
bir bakış açısı getirir. Gözlerimiz, bencilliğimizi söndürmekle 
verdiğimiz sıkıntılı mücadele sonunda ortaya çıkan olağa
nüstü değerleri görmeye başlarlar. Şu ana kadar yaşamlarımız 
büyük ölçüde acı ve sorunlardan kaçmak üzerine kurulmuştu. 
Bunlardan felaketten kaçar gibi kaçmıştık. Asla ıstırap 
çekmek istemiyorduk. Bulduğumuz çözüm ise şişeye sarıl
maktı. Istırap çekmek yolu ile kişilik oluşturmak azizlere 
göre olabilirdi ama kesinlikle bize hitap etmiyordu.

Daha sonra A.A.’da gördük ve dinledik. Heryerde başa
rısızlık ve zilletin alçakgönüllülük yoluyla erdemlere dö
nüştüğünü gördük. Alçakgönüllülüğün nasıl zayıflıktan 
kuvvet doğurduğunu anlatan hikâyeler dinledik. Her olayda, 
yeni bir yaşama başlamanın bedeli ıstırap çekmek olmuştu. 
Fakat bu bedel karşılığında umduğumuzdan çok daha 
fazlasını elde etmiştik. Bu da beraberinde, sonradan acıları 
dindirdiğini keşfettiğimiz alçakgönüllülüğü getirmişti. Istırap 
çekmekten daha az korkup, alçakgönüllülüğü her zaman
kinden fazla arzular olmuştuk.

Bu alçakgönüllülük konusunu daha fazla öğrenme süre
cinde elde ettiğimiz en önemli sonuç ise Tannya karşı 
tavrımızda meydana gelen değişiklikti. Bu, inananlar için



y e d i n c i  b a s a m a k 71

olduğu kadar, inanmayanlar için de geçerliydi. Üstün gücün 
sadece zor durumda kaldığımız zaman yardıma çağırabi
leceğimiz bir hızır aleyhisselam olduğu fikrinden kurtulmaya 
başladık. Kendi yaşamımızı kendimiz sürdürebileceğimiz ve 
Tanrının ara sıra gerektikçe yardımcı olacağı düşüncesi bizi 
terketmeye başladı. Kendini dindar sananların çoğu bunun 
ne kadar yetersiz olduğunu kavradı. Tanrıya öncelik tanımayı 
reddetmekle kendimizi onun yardım elinden uzaklaştırmıştık. 
Fakat bundan böyle “Ben kendi başıma bir hiçim, herşeye 
gücü yeten Tanrıdır” sözü bizim için parlak bir vaad olup 
anlam kazanmaya başlamıştı.

Herzaman zorla alçakgönüllü olmamız gerekmediğini 
anladık. Gönüllü çabalarımızla ulaşabildiğimiz alçakgönül
lülük büyük sıkıntılar sonucunda da elde edilebilirdi. 
Alçakgönüllülüğü, sahip olmamız gereken değil de, gerçekten 
arzuladığımız birşey olarak gördüğümüzde yaşamımızın 
önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştık. Bu noktaya gel
diğimizde yedinci basamağı tam anlamıyla kavramaya baş
lamıştık: “Eksikliklerimizi gidermesini Tanrıdan alçakgö
nüllülükle diledik.”

Yedinci basamağa adım attığımızda, A.A.’lar olarak asıl 
amacımızın ne olduğunu bir kez daha sorgulamakta yarar 
olabilir. Herbirimiz, kendimiz ve çevremizdekilerle barış 
içinde yaşamak isteriz. Bizim kendimiz için yapamadıklarımızı 
Tanrının lütfunun bizim için yapabileceğinden emin olmak 
isteriz. Dar görüşlü ve değersiz arzularımızdan kaynaklanan 
karakter bozukluklarımızın bu amaçlara ulaşmamızı engel
lediğinin farkındayız, kendimizden, başkalarından ve Tan
rıdan aşırı şeyler talep etmiş olduğumuzu artık açıkça 
görebiliyoruz. x -

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

Yedinci basamakta yaptığımız tavır değişikliği sonucunda, 
alçakgönüllülüğü kendimize rehber alarak kendi kabuğu
muzdan sıyrılıp başkalarına ve Tanrıya doğru yöneliriz. 
Yedinci basamak bütünüyle alçakgönüllülük üzerine ku
rulmuştur. Tam olarak söylemek istediği şey, alkol karşısında 
güçsüz olduğumuzu itiraf ettiğimiz ve ancak bizden üstün bir 
güç sayesinde akıl sağlığımıza kavuşabileceğimize inandığımız 
zamanki gibi, eksikliklerimizden kurtulma arayışımızda da 
alçakgönüllülüğü denememizin gerekli olduğudur. Eğer bu 
denli alçakgönüllü olduğumuzda böylesine kahredici bir 
saplantıdan kurtulabilecek lütufa kavuşabiliyorsak, sahip 
olduğumuz tüm diğer sorunlar konusunda da aynı sonuca 
ulaşabileceğimizi ümid ediyoruz.



Sekizinci Basamak
“Kırdığımız ve gücendirdiğimiz insanların bir 
listesini yaptık ye hatalarımızı telafi etmeye 
istekli hâle geldik. "

S e k iz in c i  ve dokuzuncu basamaklar kişisel ilişkilerle 
ilgilidir, önce, geriye dönüp bakarak nerede hata haptığımızı 
bulmaya çalışırız, sonra, verdiğimiz zararı düzeltmek için_ 
yoğun bir çabaya girişiriz ve son olarak da geçmişin enkazım 
böylece temizledikten sonra kendimiz hakkında yeni edin
diğimiz bilginin ışığı altında, tanıdığımız her insanla, mümkün 
olan en iyi ilişkiyi nasıl geliştirebileceğimiz konusunu ele 
alırız.

Bu, çok geniş kapsamlı bir iştir. Bu işi gittikçe artan bir 
beceriyle yapsak ta hiçbir zaman gerçek anlamda tamamla
yanlayız. Nitelikleri ne olursa olsun tüm insanlarla banş, 
işbirliği ve kardeşlik içinde yaşamayı öğrenmek çok duygusal 
ve adeta büyüleyici bir olaydır. Her A.A., geçmişinde kırdığı 
gönüller hakkında gerçekten acımasız ve dürüst bir yoklama 
yapmadıkça, bu yeni yaşam yolculuğunda pek fazla bir 
mesafe katedemiyeceğini anlamıştır. Geçmişinin ahlakî dö
kümünü (Vicdan Muhasebesini) yaparken bunu bir noktaya 
kadar gerçekleştirebilirse de, o ana kadar kaç kişiyi ve nasıl 
kırdığını görebilmek için çabalarını arttırma zamanı gelmiştir. 
Bazıları geçmişte kalmış, belki de unutulmuştur, bazıları da 
hâlâ işlemektedir. Bu duygusal yaraların yeniden deşilmesi 
işlemi, ilk başta amaçsız ve yersiz bir ameliyat gibi gö
rünecektir. Fakat istekli bir başlangıç yapıldığında bunun 
olumlu sonuçları o kadar çabuk ortaya çıkacaktır ki engeller 
birbiri ardından eriyip yok oldukça hissedilen acı da aza
lacaktır.

Ne varki bu engeller birer gerçektir. İlk ve aşılması en zor



olanlardan biri affetmekle ilgilidir. Başka bir kişiyle olan 
çarpık veya kopmuş bir ilişkiyi ele aldığımız anda, duy
gulanınız hemen savunmaya çekilirler. Yaptığımız hataya 
dönüp bakmaktan kaçındığımız zaman yeni bir hata yapı
yoruz demektir. O kişiye karşı hatalanmızm sorumluluğundan 
kaçabilmek için dikkatlerimizi onun bize yaptığı hatalara 
çeviririz. Bu kişi bize gerçekten kötü davranmışsa bu daha 
da fada önem kazanır. Zafer kazanmış bir eda ile onun 
hatalı tavrım, 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 yal
nızca alkolikler değildir. Dahası, içtiğimiz dönemlerdeki 
davranışlarımız çevremizdekilerin mevcut kişilik bozukluk
larının daha belirli bir şekilde ortaya çıkmasına de neden 
olmuştur. En yakın dostlarımızın sabırlarım sık sık taşma 
noktasına getirmiş, bizi fazla umursamıyanlann ise kötü 
davranışlarına sebep olmuşuzdur. Çoğunlukla, dert yoldaşı 
olduğumuz kişilerle, dertlerine bizim sebeb olduğumuz in
sanlarla bir aradayız. Eğer kendimiz için af dileyecek isek 
neden olanları toptan affederek işe başlamıyoruz?

Zarar verdiğimiz kişilerin listesini yaparken çoğumuzun 
önüne başka bir sert engel çıkar. Kötü davranışlarımızın 
itirafını, kırdığımız kişilerle yüzyüze yapacağımızı öğrendi
ğimizde şoke oluruz. Zaten bunları mahrem bir şekilde 
Tanrı'ya, kendimize ve bir başkasına itiraf etmek yeterince 
utanç vericiydi. Fakat gücendirdiğimiz kişilerle yüz yüze 
gelmek, veya onlara yazmak düşüncesi bile, özellikle onların 
hakkımızdaki çok kötü olan kanaatleri aklımıza geldiğinde, 
bizi fazlasıyla bunaltmaya başlamıştı. Bir de zarar verdiğimiz, 
fakat daha bunun farkında olmayanlar vardı. “Böyle du
rumlarda niçin, ‘olan olmuş, biten bitmiş,' gözü ile bak
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mıyoruz? diye sızlanıyorduk.” Niçin bu insanları düşünmemiz 
gerekiyor? Bunlar, zarar verdiğimiz kimselerin listesini yap
mamıza engel olmak için korkunun gururla işbirliği yaptığı 
durumlardı.

Bir kısmımız ise bambaşka bir engele takıldık. İçerken 
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 
bazen 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.

Bazı olayların düzeltilmesi olanaksızdır, bazılarında ise 
harekete geçme ertelenmelidir. Ama yine de geçmişimizi, 
başkalarına olan etkisi açısından tam olarak ve ayrıntılarıyla 
incelememiz gerekir. Çoğu olayda başkalarına verdiğimiz 
zararın fazla olmamakla beraber kendimize verdiğimiz duy
gusal zarann oldukça önemli olduğunu göreceğiz. Çok de
rinde ve bazen unutulmuş gibi görünen, ruhsal yönden zararlı 
duygusal çelişkiler bilinç altına yerleşirler. Bu olay olurken 
duygulanmızda şiddetli çarpılmalar olmuş, ve kişiliklerimizi 
etkileyerek yaşamlarımızı olumsuz yönde etkilemiş olabilirler.

Başkalarına karşı işlediğimiz hataları düzeltmeye çalışmak 
çok önemli olmakla birlikte kişisel ilişkilerimizi inceleyerek, 
kendimiz ve temel sorunlarımız hakkında mümkün olan her 
bilgiyi edinebilmemiz de, bir o kadar gereklidir. Diğer 
insanlarla kurduğumuz kusurlu ilişkiler, alkolizm dahil,
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çektiğimiz sıkıntıların çoğunun en belirgin nedeni olduğu 
için başka hiçbir inceleme bize bundan daha doyurucu ve 
değerli sonuçlar getirmez. Kişisel ilişkilere sakin ve düşünceli 
bir yaklaşım bu konudaki anlayışımıza derinlik kazandı
rabilir. Yüzeysel hatalarımızın çok ötesine geçip, temeldeki 
bozukluklarımıza, bazen tüm yaşam tarzımızı etkileyen kusurla
rımıza bir göz atabiliriz. Deneyimlerimiz, tam ve mükemmel 
bir incelemenin çok hoş meyvalar verdiğini göstermiştir.

Kendimize, “başkalarına zarar verdik” dediğimizde neyi 
kastettiğimizi sorabiliriz. Hem insanlar birbirlerine ne tür 
“zararlar” verebilir ki? Zarar kelimesini kısaca tanımlarsak, 
“çatışma halindeki içgüdülerin insanlara verdiği fiziksel, 
zihinsel, duygusal veya ruhsal hasar” diye adlandırabiliriz. 
Eğer sürekli olarak kötü bir ruh halindeysek, insanlarda 
kızgınlık duygusu uyandırırız. Yalan ve aldatma yoluyla 
insanları yalnız mallarından değil duygusal dengelerinden ve 
iç huzurlarından da ederiz. Bu, aslında bizi aşağılamaları ve 
kin gütmeleri için gönderilmiş bir davetiyedir. Cinsel yaşan
tımızda bencilsek, kıskançlık, bedbahtlık ve misilleme duy
gularının uyanmasına neden oluruz.

Zararlı, yanlış davranışlarımızın tümü bu saydıklarımızdan 
ibaret değildir. Daha zor farkedilen, ama yukarıdakiler kadar 
zararlı olabilen davranışları da ele alalım. Farzedin ki aile 
hayatımızda cimri, sorumsuz, duygusuz ve soğuk davranı
yoruz. Ya da hemencecik kızan, kusur bulan, sabırsız ve 
şakadan anlamayan biriyiz. Ailenin bir üyesine aşırı ilgi 
gösterirken diğerlerini ihmal ediyoruz. Demir gibi bir disiplin 
uygulayarak, ya da en ufak teferruatına kadar günlük 
hayatanna yön vermeye kalkışarak, ailemiz üzerinde otorite 
kurmaya çalıştığımızda neler olur? Bunalım içinde boca
larken, kendimize karşı duyduğumuz acıma duygusu vücu
dumuzdaki her gözenekten adeta sızarken ve bu duyguyu 
çevremizdekilere de aşılarken neler olacaktır? Başkalarına
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verdiğimiz ve biz alkoliklerle yaşamayı güçleştiren ve çoğu 
kez dayanılmaz kılan bu zararların listesi sonsuza dek 
uzatılabilir. Bu tür kişilik bozukluklarım dış dünyamıza da 
yansıttığımızda, evde sebeb olduğumuz sıkıntılar evin dışın
daki yaşantımızda da aynı derecede zararlı olabilir.

İnsan ilişkilerini her alanda ve tümüyle dikkatle incele
dikten ve kişiliğimizdeki hangi bozuklukların diğer insanları 
incittiğini, rahatsız ettiğini saptadıktan sonra, gücendirdiğimiz 
kişilerin kimler olduğunu bulmak için belleklerimizi ka
rıştırmaya başlayabiliriz. Zarar verdiklerimizden yakın çev
remizde bulunanları ve en derinden sarstığımız kişileri be
lirlemek zor olmasa gerek. Sonra yaşamımızın geçmiş yıl
larına doğru belleğimizin gücü yettiğince uzandığımızda şu 
veya bu ölçüde etkilenmiş kimselerin uzun bir listesini 
yapmamız gerekecek. Tabii ki her olayı dikkatlice düşünmeli, 
ölçüp biçmeliyiz. Kendi yaptıklarımızı kabul ederken bize 
yapılan kötülükleri gerçek ya da hayâl mahsulü olsunlar, 
bağışlamaya kendimizi zorlayacağız. Kendimizle ve başka
larıyla ilgili olarak aşırı yargılardan kaçınmalıyız. Kendimizin 
veya başkalarının hatalarını abartmamalıyız. Olaylara sakin 
ve tarafsız bakış, kararlı bir şekilde hedefleyeceğimiz ama
cımız olmalıdır.

Eğer tereddüte düşersek, bu basamaktaki A. A. deneyiminin 
çevremizdeki diğer insanlar için ne mânâ ifade ettiğini 
anımsayarak kararlılığımızı yeniden kazanabilir ve moralimizi 
düzeltebiliriz. Bu, yoldaşlarımızdan ve Tanrı’dan soyutlan
mamızın sonunun başlangıcıdır.



Dokuzuncu Basamak
“Kendilerinin veya başkalarının zarar görebi
leceği durumlar hariç, bu insanlardan doğru
dan özür diledik. ”

S a ğ l a m  bir yargı dikkatli bir zamanlama yeteneği, cesaret 
ve basiret... Dokuzuncu Basamakta gereksinme duyacağımız 
nitelikler bunlardır.

Zarar verdiğimiz kişilerin listesini yaptıktan, her olay 
üzerinde etraflıca düşündükten, ve yürüyeceğimiz yolda doğru 
bir davranışa sahib olduğumuzu kavradıktan sonra göreceğiz 
ki, kendilerinden bizzat af dileyeceğimiz kimseler birkaç 
gruba ayrılmaktadır. Bazılarından, ayıklığımızı sürdüreceği
mizden emin olur olmaz af dileriz. Bazı kişilere verdiğimiz 
zararları ancak kısmen telafi edebiliriz, çünkü açıklayacağımız 
konular bu kimselere yarardan çok zarar verebilir. Daha 
başka durumlarda da eylemin ertelenmesi gerekir, çünkü 
öyle durumlar olabilr ki doğrudan kişisel ilişkiye hiçbir 
zaman giremiyebiliriz.

A.A.*ya katıldığımız günden itibaren çoğumuz belli ko
nularda doğrudan özür dilemeye başlarız. Ailelerimize pro
gramı gerçekten deneyeceğimizi söylediğimiz anda süreç 
başlamıştır. Bu konuda zamanlama veya temkin nadiren 
sorun olabilir, kapıyı açıp iyi haberi ilan ederiz. İlk toplan
tımızdan çıktıktan, ya da “Adzıs Alkolikler” kitabım oku
duktan sonra genellikle ailenin bazı üyeleriyle oturup alkol 
nedeniyle yol açtığımız zararı kabule hazır hâle geliriz. Hemen 
her zaman daha da ileri giderek yaşamımızı güçleştiren diğer 
kusurlarımızı da kabul etmek isteriz. Bu, tamamen değişik 
bir hâl olup, derdimizin sebebi olarak ailemizi suçlayıp 
kendimizi de zemmetme arasında bocalayarak gidip geldi
ğimiz “akşamdan kalmanın” sabahındaki durumla tam bir



tezat hâlındedir. Bu ilk merhalede zorunlu olan “sadece 
bozuk yanlarımızı genel olarak kabul etmemiz" dir. Bazı 
yürek paralayıcı olayları tekrar tekrar gündeme getirmek pek 
akıllıca olmayabilir. Sağduyumuz, bu işi aceleye getirme
memizi öneriyor. En kötüyü açıklamaya çok istekli olsak da 
iç huzurumuzu başkalarını kırarak sağlayamayacağımızı 
aklımızdan çıkarmamahyizt

Aynı yaklaşım iş muhitimiz için de geçerlidir. öncelikle, 
alkol problemimizi bilen, ve bundan en fazla etkilenmiş 
birkaç kişiyi düşüneceğiz. Bu yakın çevreyle ailemizle 
olduğumuzdan daha temkinli olmamız gerekebilir. Haftalar 
boyu veya daha da uzun bir süre hiçbir şey söylemek 
istemeyebiliriz, öncelikle, A.A.’nın yolunda olduğumuzdan 
emin olmalıyız. Bundan sonra bu kimselere gidip, A.A.’nın 
felsefesini anlatır ve ne yapmak istediğimizi izah ederiz. 
Bundan sonra da sebep olduğumuz zararı rahatça kabul eder 
ve af dileyebiliriz. Maddî veya maddî olmayan borçlarımızı 
öder veya ödemeye söz verebiliriz. Bu içtenliğe karşı çoğu 
kişinin göstereceği cömert tepkiler bizi şaşırtacak derecededir. 
Bizi en sert biçimde eleştirenler bile daha ilk denemede yolun 
yansından çoğunu aşarak bizimle uzlaşacaklardır. Bizi kabul 
etmeleri ve övgüleri daha fazla övgü için iştahımızı doymak 
bilmez şekilde kabartarak, dengemizi bozmaya çok elveriş
lidir. Veya nadiren de olsa bazen soğuk ve kuşkucu bir tavir 
yüzünden aksi yöne devrilebiliriz. Bu bizi tartışmaya veya 
iddialarımızı ısrarla savunmaya iter. Ya da cesaretimizi 
kırarak kötümserliğe kapılmamıza yol açabilir. Ama eğer 
önceden kendimizi bu gibi durumlar için iyi hazırlamışsak 
bu tür tepkiler bizi kararlı ve sarsılmaz hedefimizden 
caydıramayacaktır.

Af dilemenin bu ilk denemesinden sonra görevimizi ta
mamladığımız sonucuna vararak rehavete kapılabiliriz. Ba- 
şanmızla yetinmek isteyebiliriz, önümüzdeki onur kırıcı ve
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korkulu sahneleri iptal etmenin baştan çıkarıcı düşüncesi çok 
güçlü olabilir. Bu tür sorunlardan kaçınmak için sık sık akla 
yakın bahaneler buluruz. Veya zamanın henüz erken ol* 
duğunu, yaşamımızda ciddi bir yanlışı düzeltmek için 
karşımıza çıkan pek çok fırsatı zaten kaçırdığımızı kendimize 
telkin ederek sorunları erteleyebiliriz. Basiretli davranıyoruz 
gibi gürünsek te, aslında kaçamak yollar aramaktayız.

Yeni yaşam yolunda güven hissetmeye başladığımızda ve 
davranışlarımızla çevremizdekileri gerçekten iyi yünde de
ğiştiğimize ikna ettiğimizde; alkol problemimizden derinden 
etkilenmiş olanlarla ve hatta kendilerine verdiğimiz zararın 
ancak biraz farkında olanlar veya hiç farkında olmayanlarla 
bile tam bir samimiyetle konuşmak genellikle emin bir yol 
olur. Bunu yaparken, kendilerine, itiraflarımızla gerçek bir 
zarar vereceğimiz durumlardan kaçınacağız. Bu konuşmalar 
teklifsiz bir havada başlayabilir. Fakat hiç bir şekilde bir 
fırsat doğmazsa; tüm cesaretimizi toplayıp, süz konusu kişiyi 
doğrudan hedef alarak tüm kartlarımızı açmak isteriz. 
Yaşamımız boyunca zarar verdiklerimizin karşısında vicdan 
azabı batağında debelenmemiz gerekmez, ama, bu aşamada 
dilenen af daima açık ve cümert olmalıdır.

Verdiğimiz zararı tümüyle itiraf etme isteğimizi sınırlaması 
gereken tek bir husus, af dilediğimiz kimselerin, yapacağımız 
itiraftan ciddi şekilde zarar gürmeleri olabilir. Veya-ki bu da 
aynı derecede Ünemlidir-bundan başkaları ciddi olarak zarar 
gürebiür. örneğin, evlilik dışı bir maceranın bütün tefer
ruatının yükünü, bize güvenen eşimizin başına yıkamayız. 
Büyle bir meselenin tartışılmasının zorunluluk olduğu du
rumlarda bile, kim olursa olsun, üçüncü kişileri incitmekten 
kaçınmalıyız. Vurdum duymazlıkla başkalarının yüklerini 
ağırlaştırmak kendi yükümüzü hafifletmez.

Yaşamın bu prensibinin geçerli olduğu başka alanlarda da 
kendimizi bıçak sırtında hissedeceğimiz nazik durumlar
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doğabilir.
Mesela, firmamızın önemli miktardaki parasım “ödünç 

olarak” veya “kabarık bir masraf göstererek” cebimize attık. 
Yine varsayın ki, biz hiç bir şey söylemezsek bu durum açığa 
çıkmayacak. İşten atılacağımızı bile bile bu uygunsuzlukları 
firmaya itiraf eder miyiz? Ailemize ve evimize ne olacağım 
umursamaksızın yaptıklarımızı itiraf hakkını bu kadar katı 
bir şekilde kendimizde görür müyüz? Yoksa önce en kötü 
şekilde etkilenecek olanlara danışır mıyız? Meseleyi bize kefil 
olan kişiye veya rehberimize açar, içtenlikle Tann’nm yardımı 
ve yol göstericiliğini dilerken aynı zamanda da neye mal 
olacağı açıklık kazandıktan sonra doğru olanı yapmaya mı 
niyetleniriz? Hiç kuşkusuz tüm bu ikilemleri tam olarak 
çözümleyebilecek yanıtlar yoktur. Ama tüm çözümler, mevcut 
koşullarda mutlaka mümkün olduğunca çabuk meseleyi tamir 
etmeye tam anlamıyla istekli olmayı içerir.

Her şeyin ötesinde, kusurlarımızı telafi etmede gecik
memizin nedeninin korku olmadığından kesinlikle emin 
olmalıyız. Çünkü geçmişteki eylemlerimizin sonuçlarını tü
müyle göğüsleme ve başkalarının iyiliği için üstümüze düşen 
sorumluluğu yüklenebilmek Dokuzuncu Basamağın özüdür.



Onuncu Basamak
“Kişisel hesaplaşmaya devam ettik ve yan
lışlarımızı gördüğümüz an kabul ettik."

İ l k  dokuz basamak boyunca, kendimizi yeni bir yaşam 
serüveni için hazırlarız. Ama Onuncu Basamağa ulaştığımızda 
artık A.A. tarzı yaşam biçimimizi gün be gün iyi veya kütü 
günlerde uygulamaya başlarız. Şimdi artık karar ânı gelmiştir; 
her türlü koşulda ayık kalabilecek, duygusal dengemizi 
sürdürebilecek ve olumlu hedefler için yaşayabilecek miyiz?

Kuvvetli ve zayıf taraflarımızı sürekli olarak gözden 
geçirmek ve bu koşullarda gerçekten gelişmece 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. 
Çünkü akıllı insanlar bilirler ki, kendini arama ve öz eleştiriyi 
bir alışkanlık hâline getirmedikçe, sonuçlarını olduğu gibi 
kabul etmedikçe ve kusurlarım sabırla ve ısrarla düzeltmeye 
çalışmadıkça kimse yaşamım düzene koyamayacaktır.

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 bazen de bugünün olumsuz 
duygularının -kızgınlık, korku, kıskançlık ve benzeri- aşın 
derecede birikmesinin sonucu olan sarhoşluk durumu. Bugün 
ve yarın huzur içinde yaşamak istiyorsak bu sarhoşluktan 
yok etmek zorundayız. Bu, geçmişimize maraz! bir şekilde 
saplanmamız gerektiği anlamına gelmez. Yanlışlarımızın 
şimdi, şu anda kabulü ve düzeltilmesini gerektirir. Yaptığımız 
hesaplaşma geçmişle barışmamızı sağlar. Bu gerçekleştiğinde 
ise maziyi gerçekten arkamızda bırakabiliriz. Hesaplaşmamızı
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özenle yaptığımız ve kendimizle barışı sağladığımız zaman 
ise yarının meydan okumalarını rahatça karşılayabiliriz 
demektir.

İnsanların kendileriyle yaptıkları hesaplaşmalar temelde 
benzer olmalarına karşın zaman faktörü bunları birbirinden 
ayırır, örneğin, anlık hesaplaşmalar vardır, bunları günün 
herhangi bir anında, duygularımız karışmaya başlayıp kör 
düğüm olmaya başlayınca yaparız. Günün sonunda yap* 
tığımız hesaplaşmalarda geride bıraktığımız saatlerin olay
larını gözden geçiririz. Burada bir bilanço çıkarır, iyi yap
tığımız işleri ve aleyhimizdeki puanlan işaretleriz. Ve nihayet 
kefilimiz veya manevi danışmanımızla birlikte, ya da yalnız 
yaptığımız ve bir önceki hesaplaşmadan bu yana olanları 
gözden geçirdiğimiz durumlar vardır. Birçok A. A. mensubu, 
yıllık veya altı aylık vicdan muhasebesi yaparlar. Bir çoğumuz 
ise dış dünyadan geçici olarak sıyrılarak sakin bir şekilde, 
rahatsız edilmeden, kusurlarımızı tamir etmekten ve düşün
ceye dalmaktan hoşlanırız.

Bütün bunlar tatsız ve zaman öldüren uygulamalar değil 
mi? A.A.lar uyku dışındaki saatlerinin çoğunu durmadan 
hatalarını ve sorumluluklarım gözden mi geçirmek zorun
dalar? Tabii ki hayır. Hesaplaşmayı önemle vurguluyoruz. 
Çünkü pek çoğumuz kendi kendimizi değerlendirme alış
kanlığını gerçekten edinememiş durumdayız. Bu sağlıklı eylem 
bir kez yerleşti mi o denli ilginç ve yararlı hâle gelecektir ki 
onun için harcanan zaman boşa gitmiş sayılmayacaktır. 
Çünkü kendini sorgulama için harcanan dakikalar bazen de 
saatler, mutlaka günün daha sonraki kısmının daha iyi, daha 
mutlu geçmesini sağlayacaktır. Ve zaman geçtikçe bu hesa
plaşmalar alışılmadık ya da farklı şeylermiş gibi değil de, 
günlük yaşamımızın ayrılmaz parçalan hâline geleceklerdir.

Anlık hesaplaşmayı incelemeden önce bu tür bir işlemin 
hangi durumlara uygulanabileceğine bir bakalım.



84 O N U N C U  B A S A M A K

Şurası psikolojik bir gerçektir ki, hangi sebeple olursa 
olsun, huzursuzluk duyduğumuz anlarda kendi içimizde de 
birşeyler ters gidiyor demektir. Biri bizi incittiğinde, ya
ralanmışsak, bunda bizim de bir hatamız olmuş olabilir. Bu 
kuralın istisnası yok mudur? Haklı kızgınlığa ne demeli? Biri 
bizi kandırmışsa buna kızmaya hakkımız yok mu? Her şeyde 
kendini haklı sanan insanlara sinirlenemez miyiz? Biz A.A.lar 
için bunlar tehlikeli istisnalar. Bizler şunu anladık ki, haklı 
kızgınlıklar onları daha iyi idare etme yeteneğine sahip 
kişilere bırakılmalıdır.

Kızgınlıklar pek az kişiye alkoliklere verdiği zararı ver
miştir. Kızgınlığımızın haklı bir nedeninin olup olmaması 
pek önemli değildir. 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 hakh 
gösterdiğimizi biliyoruz. Kızgınlık, daha dengeli insanların 
ara sıra kendilerini kaptırdıkları bu lüks, bizleri sonu gelmez 
bir duygusal kargaşa içinde bırakabilir.

Bu duygusal “kuru” sarhoşluklar, bizi sık sık şişeye yöneltti. 
Diğer huzursuzluklar, kıskançlık, haset, kendine acıma veya 
gurur da hep aynı şeyi yaptılar.

Bu tür huzursuzlukları 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 ertelen
melidir. Anlık hesaplaşmalar, günlük iniş-çıkışlanmız, özel
likle insanların veya yeni olayların dengemizi bozduğu ve 
bizi hata yapmaya ittiği durumlar içindir.

Tüm bu durumlar, kendimize gem vurmaya, olup bitenin 
dürüst bir analizine, hata bizimse kabullenmeye, başkala-
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nnınsa bağışlamaya eşit derecede istekli olmayı gerektirir. 
Eski yaşam biçimimizin yanlışlarına düştüğümüzde cesaret
sizliğe kapılmamalıyız, çünkü zor bir işle karşı karşıyayız. 
Mükemmelliğin değil, ilerlemenin peşinde olmalıyız.

İlk hedefimiz kendimizi dizginleme yeteneğimizin gelişti
rilmesi olacaktır. Ulu-orta veya aceleyle davrandığımızda 
makûl düşünce ve hoşgörü anında uçup gider. Düşüncesiz 
bir eleştiri veya acele bir karar bir diğer kişiyle ilişkimizi tüm 
bir gün veya yıl boyunca bozabilir. Hiçbir şey diKni ve 
kalemini tutma kadar faydalı olamaz. Çabucak parlayan 
eleştiri ve inatçı tartışmalardan kaçınmalıyız. Aynı şey 
somurtma ve sessiz istihza için de geçerlidir. Bunlar kin ve 
kibirle yemlenmiş tuzaklardır. Bunlardan uzak durmalıyız. 
Bu yemler bizi çektiğinde, kendimizi geri çekilip düşünecek 
şekilde eğitmeliyiz. Çünkü kendimizi otomatik olarak diz
ginleyecek duruma gelmedikçe ne iyi davranışlarda bulu
nabilir ne de olumlu düşünebiliriz.

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 sar
hoştuk, o sanki her zaman başımızı döndüren bir şaraptı. 
Gelip geçici şans eseri başarılar, bizi insanlar ve koşullar 
üzerinde daha da büyük başarıların hayâllerine sürükledi. 
Kendimize duyduğumuz kibirli güvenle körleşmiş bir halde 
“önemli kişiyi” oynamaya hazırdık. Tabii ki çevremizdekiler 
ya sıkıldılar ya da incinmiş olarak bizden uzaklaştılar.

Şimdi A.A.’dayız ve ayığız, dostlarımızın ve eski iş arka
daşlarımızın saygısını yeniden kazanırken daha da uyanık 
olmamız gerekiyor, “önemli Kişi” ciliğe kendimizi kaptır
mamak için ayıldığımızın Tann’nın bir lütfü “olduğunu” ve 
başarımızın bizden çok O’na ait olduğunu hatırlamalıyız.
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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. Bu yolda 
ilerledikçe şu “düşünce” giderek kensinlik kazanacaktır ki, 
bizler gibi gelişmenin sancılarını çeken insanlardan incinmek 
veya onlara kızmak son derecede anlamsızdır.

Hayata bakışımızda böylesine köklü bir değişikliğin ger
çekleşmesi belki de çok uzun zaman alacaktır. Herkesi 
sevdiğini açıkça iddia edebilecek insanların sayısı pek pazla 
değildir. Çoğumuz ancak birkaç kişiyi sevdiğimizi, birçok 
kişiye karşı bize zarar vermedikleri sürece kayıtsız kaldığımızı, 
geriye kalanlardan ise gerçekten hoşlanmadığımızı veya ne
fret ettiğimizi kabul etmek zorundayız. Bu yaklaşımlar çok 
yaygın olmakla birlikte, biz A.A.lar dengemizi korumak için 
çok daha iyi bir tutum geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu gö
rüyoruz. Derinden nefret etmeye dayanamayız. Birkaç kişiyi 
ona sahip çıkarcasına sevebileceğimiz, pek çoğuna aldır- 
mayabileceğimiz ve herhangi bir kişiden korkmaya veya 
nefret etmeye devam edebileceğimiz düşüncesini yavaş yavaş 
da olsa yenmek zorundayız.

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

Bu çabalarımızda başarısız kaldığımızda kendimize karşı 
bunu hemen kabul etmeliyiz, ve yararlı olacaksa, diğer 
insanlara da başarısızlığımızı kabullendiğimizi açıklamalıyız. 
İncelik, nezaket, hakkaniyet ve sevgi hemen herkesle uyum 
sağlamanın temel taşlarıdır. Tereddüte düşersek durup kendi 
kendimize “benim değil, Tann*nın dediği olur” diyebiliriz. Ve
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sık sık kendimize sorabiliriz: “Bugün başkalarına, kendime 
davranılmasını istediğim gibi davranıyor muyum?”

Akşam olduğunda, muhtemelen uyumadan önce bir 
çoğumuz günün muhasebesini yaparız. Doğru hiçbir şey 
yapmamışsak o gün yoksul bir gün sayılır. Şurası bir 
gerçektir ki, uyanık geçirilen saatler genellikle yapıcı şeylerle 
doludur. İyi düşünce ve niyetler, olumlu eylemler, görmemiz 
için önümüzdedir. Çok çaba gösterip başarısız kalsak bile 
gösterdiğimiz çabayı büyük bir kazanç sayabiliriz. Böylece 
başarısızlık sancıları, kazançlar hâline dönüşür. Bunlardan, 
ilerlememiz için gerekli teşvik edici uyarımları elde elderiz. 
Ne dediğini bilen biri bir zamanlar acının tüm ruhsal 
gelişmenin kaynağı olduğunu söylemişti. İçmenin acılarının 
ayıklıktan önce, ve duygusal fırtınanın da sükûndan önce 
geldiğini bilen biz A.A. lar onun bu fikrini candan paylaşırız.

Günün bilançosunun borçlu hanesine baktığımızda yanlış 
olan her bir düşünce ve eylemimizin gerisinde yatan niyetleri 
dikkatle incelemeliyiz. Çoğu durumda bu niyetleri görmek 
ve anlamak zor olmayacaktır. Kendimizi gururlu, kızgın, 
kıskanç, veya endişeli hissettiğimiz zaman bunlar davranış 
larımızda yansırlar. O zaman yanlış düşünüp davrandığımızı 
kabul etmeliyiz ve nasıl daha iyi ve doğru düşünmemiz 
gerektiğini görmeye çalışmalıyız. Sonra Tann’dan, aldığımız 
bu dersi yarınlara da uygulamamıza yardım etmesini di
lemeliyiz. Tabii bu arada yapmamız gereken, ihmal ettiğimiz 
herhangibir husus varsa onu da tamir ve ıslah etmeliyiz.

Fakat bazı durumlarda, sadece çok yakından bir gözlem 
bizim hakikî niyetlerimizi ortaya koyabilir. Ekseriya, ezelî 
düşmanımız olan “yanlış davranıştan, icad ettiğimiz çeşitli 
mantık oyunları ile makûl gösterme gayreti” araya girerek 
temelden yanlış olan bir durumu haklı gösterebilir. Burada 
bizi yanlışlığa iten, hakikatte ortada haklı sebepler olmadığı 
halde kendimizi haklı sanmamızdır.
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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 dü
şünürüz. Aslında, temel gayemiz o kimseyi batırmakla 
kendimizi yükseltmektir. Bazen sevdiğimiz kimseleri incit
tiğimiz de olur, çünkü onlara bir ders verilmesi gerektiğine 
inanmışızdır. Burada da asıl amacımız o kimseye bir ceza 
vermektir. Bunalımlar içindeyken hep kendimizi iyi hisset
mediğimizden yakınıyorduk, ama aslında acıma ve ilgi 
istiyorduk. Akıl ve ruh âlemimizin bu garip özeliği, bu kütü 
niyetlerimizi iyi niyetlerimizin altında 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 dü
zeltmesini öğrenmek karakterimizi kuvvetlendirmenin ve iyi 
bir yaşam yoluna girmenin temelidir. Sebep olduğumuz 
kırgınlıklara samimî olarak üzülmek, bize bahşedilen lütuflara 
candan minnettarlık duymak, ve yarın daha iyi şeyler yapmak 
için arzu göstermek daimî bir arayış içinde olacağımız temel 
unsurlardır.

Günümüzü böylece gözden geçirerek, yaptığımız iyi şeyleri 
not ettikten, ve vicdanımızı korkusuzca ve tarafsızca yok
ladıktan sonra, Tann’ya bize bahşettiği nimetler için şükreder 
ve vicdanımız rahat olarak uyuyabilire.



Onbirinci Basamak
“Bizim anladığımız mânâda bir Tanrı ile 
bilinçli ilişkimizi dua ve tefekkür yolu ile 
geliştirmeye çalıştık, sadece o'mm bizim için 
ne istediğini bilmek ve bu isteği gerçekleş
tirecek güce sahip olmak için dua ettik. Dua 
ve tefekkür Tanrı ile bilinçli bir temas kur
mamız için başlıca yollarımızda.”

Biz a .a  .1ar aktif insanlarız. Çoğumuz belki de yaşamı
mızda ilk kez olarak hayatın gerçekleriyle uğraşmanın hazzını 
tadıyor ve aramıza katılacak her alkoliğe gayretli bir şekilde 
yardım etmeye çalışıyoruz. Onun için tefekkür ve duayı 
sanki lüzumsuz şeylermiş gibi küçümsememiz pek şaşırtıcı 
olmasa gerek. Gerçekten, dua ve tefekkürü acil durumlarda 
bize yardım edebilecek şeyler olarak algılıyoruz, ama önceleri, 
bir çoğumuz bunları kendisinden ikinci el yarar sağlana
bilecek, ve biraz da gizemli bir din adamının mahareti gibi 
görmeye hazırdırlar. Belki de bu tür şeylere hiç inan- 
mıyoruzdur.

Aramıza yeni katılan bazıları, ve A.A. grubuna üstün güç 
olarak sarılan bir zamanların şüpnecileri için dua gücü, 
mantığa ve delillere rağmen hâlâ inandırıcı olmayabilir veya 
karşı çıkılacak bir şey olarak görülebilir. Bir zamanlar böyle 
düşünmüş olanlarımız kuşkusuz bu durumu anlayabilir ve 
hoşgörüyle karşılayabilirler. Gayet iyi anımsıyoruz, içimizde 
birşey herhangi bir Tann’nın önünde başeğmemize karşı 
sürekli isyan ediyordu. Bir çoğumuz Tanrı diye birşeyin 
varolmadığım “kanıtlayan” güçlü bir mantığa da sahiptik. 
Eğer Tann var idiyse yeryüzündeki kazalar, hastalıklar, 
zalimlik ve adaletsizlikler ne demek oluyordu? Ya istenmeyen
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doğumlar ve denetlenemeyen koşulların ürünü onca mutsuz 
yaşama ne demeli idi? Şüphe yok ki bu tabloda adalete ve 
dolayısıyla Tanrı’ya yer olamazdı.

Bazen de biraz farklı bir yola başvurduk. “Tabii,” dedik 
kendi kendimize, “tavuk muhtemelen yumurtadan önce 
geldi.” Hiç kuşkusuz, evrenin bir tür “ilk neden” i oldu, 
mesela Atom Tanrı’sı gibi, sırayla bazen soğuk, bazen sıcak 
olabilen bir Tann. Ama yine kuşku yok ki insanların 
varlığından haberi olan veya onları koruyan bir Tanrıca ait 
hiçbir kanıt yoktu. Şüphesiz, A.A.'yı takdir ediyorduk ve 
A.A.’nın mucizeler başardığım kabul ettik. Ama teorisinin 
yanlışlığı kanıtlanmasın diye deneyden kaçınan bir bilim 
adamı gibi dudunu gördük ki deneyen herkes ayni şeylere 
şahit olabilir. Şu sözlerde iyi bir şekilde ifade edildiği gibi 
“dua ile alay edenler, hemen her zaman duayı yeterince 
denemeyenlerdir.”

Aramızda duayı alışkanlık hâline getirenler, hava, yemek 
veya güneş ışığından nasıl vazgeçemezlerse, onu da öyle 
bırakamazlar. Hava, ışık veya yemeyi reddettiğimizde vü
cudumuz 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 ışığını, O’nun gücüyle beslenmeyi 
ve O’nun inayetiyle dolu atmosferi gereksiniriz. A.A. yaşam 
tarzı bu ebedi ve ezeli gerçekle şaşırtıcı bir biçimde uyum 
hâlindedir.

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 hâlinde dü
şünüldüklerinde yaşamın sarsılmaz temelini oluştururlar. 
Zaman zaman, Tann’nın âlemi denen o nihai ve kesin
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gerçeğin kapısı bize aralanır, ve Yaratıcımızın isteğini 
anlamaya ve o doğrultuda yürümeye-bocalayarek da olsa- 
çalıştığımız sürece bu âlemdeki kaderimizin güvenceye alınmış 
olduğu hissi bize huzur ve rahatlık verir.

Gördüğümüz gibi, kendimizi aramak, bize yeni bir görüş, 
davranış kazandırıp ruhumuzun karanlık ve menfî yanlarına 
tahammül edebilmek için bize sunulan bir lütuftur. Tann’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 duygusundan kaynak
lanır. Kesinlikle, havaya ve bol miktarda yiyeceğe gerek 
duyarız. Ama herşeyden önce güneş ışığını arzularız. Hiç bir 
şey karanlıkta gelişemez. Tefekkür bizim güneşe yöneltilmiş 
adımımızdır. Ama tefekkürü nasıl başaracağız?

Çağlar boyunca insanlık engin bir tefekkür ve dua tecrübesi 
geçirmiştir. Dünyanın her tarafındaki kütüphaneler ve iba
dethaneler, arayanlar için birer definedir, öyle umulur ki 
tefekküre ağırlık veren herhangi bir dinle bağlantısı olan her 
A. A. şimdi bu kendini adama eylemini daha önce hiç 
yapmadığı şekilde, tutkuyla sürdürecektir. Peki daha az 
şanslı olan ve daha nasıl başlayabileceğini bile bilemeyen geri 
kalanlarımıza ne olacak?

Pekâlâ, şöyle başlayabiliriz: önce iyi bir dua bulalım. 
Bunun için çok uğraşmamız gerekmez, tüm dinlerin ileri 
gelen kadın ve erkeklen bize bol miktarda dua bıraktılar. 
Klasik bir tanesine bakalım.

Bu duanın yazan birçok yüzyıllar boyu aziz olarak kabul 
edilegelmiş bir adamdı. Bu bizi ürkütmemeli, çünkü bir 
alkolik olmamakla beraber bu adam da duygusal çalkantılar 
geçirmişti ve bu sancılı deneyimi bittiğinde, bu dua, gör
düklerinin, hissettiklerinin ve olmayı arzuladıklannm bir
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ifadesi olmuştu:
“Tanrım, beni huzurunun bir yolu hâline getir — ki nerede 

nefret varsa oraya sevgi götürebileyim — nerede haksızlık 
varsa oraya bağışlama ruhu götürebileyim — ahenksizliğin 
olduğu yerde ahengi sağlayayım — yanlışın olduğu yere 
gerçeği getireyim — kuşkunun olduğu yere inancı — um
utsuzluğun olduğu yere umudu, gölgeler varsa aydınlık ve 
ışık — saçayım hüzünün olduğu yere de neş’eyi getirebileyim. 
Tannm, teskin edilmekten çok teskin etmeye çalışmamı sağla, 
anlaşılmaktan çok anlamamı ve sevilmekten çok sevebilmemi 
sağla ... Çünkü insan ancak kendini unutarak kendini bulur. 
Bağışlayarak bağışlanır, ölüm sayesinde gözlerini Ebedi 
Yaşam’a açar. Amin!”.

Tefekküre yeni başlayanlar olarak şimdi bu duayı tekrar 
tekrar ve çok yavaşça her kelimeyi hazmederek, her cümlecik 
ve fikirdeki derin anlamı kavramaya çalışarak okuyalım. 
Arkadaşımızın söylediği her şeye direnmeyi bırakmamız 
faydalı olur. Çünkü tefekkürde tartışmaya yer yoktur. Bilen 
birinin düşüncelerini sükûnetle dinleyerek deneyim kazanır 
ve öğreniriz.

Sanki güneşli bir plajda yatıyormuşcasına gevşeyelim ve 
bu duanın bahşettiği ve bizi çevreleyen manevi atmosferi 
derinden teneffüs edelim. Bu harika sözcüklerin taşıdığı tüm 
manevî güce, güzelliğe ve sevgiye ortak olalım. Onlarla 
güçlenelim ve yücelelim. önümüzdeki denize bakıp sırrını 
kavramaya çalışalım ve gözlerimizi, hâlâ göremediğimiz 
mucizeleri arayacağımız ufka doğru kaldıralım.

“Saçma” der biri. “Bunlar ahmaklık. Uygulanamaz!”
Bu tür düşünceler belirdiğinde, biraz da nedametle, bir 

zamanlar hakikati şişelerde yaratabilmek için düş gücümüzü 
ne kadar zorladığımızı hatırlayabiliriz. Evet, kendimizi bu 
tür hayallere coşkuyla kaptırmıştık, değil mi? Ve bugünlerde 
ayık olmamıza karşın sık sık aynı şeyi yapmaya çalışmıyor
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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. İşte tefekkür de böyledir; manerî 
hedefimize yönelmeden önce onu görmemizi sağlar.

Bu tür düşüncelerle, kendimizi yapıcı hayâl gücüne hazir 
bir ruh hâline soktuğumuz zaman şöyle devam edebiliriz:

Duamızı birkaç kez daha okuyup özünü bir kez daha 
kavramaya çalışalım. Şimdi duayı ilk mırıldanan adamı dü
şünelim. O, herşeyden önce bir “kanal” olmak istemişti. 
Ondan sonra mümkün olduğunca çok insana sevgi, ba- 
ğışlayıcılık, uyum, gerçek inanç, umut, ışık ve neş’e getire
bilme gücü diledi.

Sonra sıra kendisi için arzularının ve özlediklerinin ifa
desine geldi. Tann’nın onun bu hâzinelerden bazılarını 
bulmasını istediğini ümit ediyordu. Bunu “kendini unutma” 
dediği bir yöntemle yapacaktı. Peki, “kendini unutma” ile 
kastettiği neydi, ve bunu başarmak için ne gibi yollar 
öneriyordu?

Başkalarına huzur vermenin kendi huzurundan, başkalarım 
anlamanın anlaşılmaktan, bağışlamanın da bağışlanm ak tan  
daha iyi olacağına inandı.

Bu kadarı tefekkürün bir bölümü, belki de ruhlar âlemine 
uçmak için ilk girişimimiz olabilir. Bu ilk adımı, şu anda 
yolun neresinde bulunduğumuzu dikkatle saptamak, ve bir 
an için de olsa yakalamaya çalıştığımız ideale biraz daha 
yakın olabilseydik yaşamlarımızda gerçekleşebilecek deği
şiklikleri düşünmek izlemelidir. Tefekkür sürekli olarak 
geliştirilebilen birşeydir. Ne derinliğinin ne de genişliğinin 
sınırı vardır. Esas olarak bireysel bir serüvedir, her birimizin 
kendimize özgü yöntemimizle başarabileceğimiz bir olgudur.
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Ama amacı hep aynıdır: Tanrı ile, O’nun inayeti, zekâsı ve 
sevgisi ile bilinçli temasımızı geliştirmek. Ve şunu her zaman 
anımsayalım ki, tefekkür gerçek yaşamda uygulanabilirliği 
çok yüksek olan bir şeydir. Ürünlerinden biri duygusal 
dengedir. Tefekkür sayesinde kendisini algıladığımız mandaki 
Tanrı ile aramızdaki bağlantıyı genişletebilir ve derinleş- 
tirebiliriz.

öyleyse duanın fonksiyonu nedir? Dua, duygularımızın ve 
akim Tann’ya doğru yüceltilmesidir ve bu anlamda tefek
kürü içerir. Peki, duayı nasıl yaparız? Tefekkürle nasıl 
bağdaşır? Dua, genellikle anlaşıldığı gibi, Tanrı’ya yakarıştır. 
Tann’yla aramızda mevcut kanalı mükün olduğunca açarak 
kendimiz ve diğerleri için en çok gereken şeyleri dileriz. 
İhtiyaçlarımızın tümünün Onbirinci Basamakta iyice tanım
landığını düşünürüz. Onbirinci Basamak şöyle der: “.... O’nun 
bizim için ne istediğini bilmek ve bu isteği yerine getirme 
gücü....” Bunları günün herhangi bir bölümünde dileyebiliriz.

Sabahleyin önümüzdeki saatleri düşünürüz. Belki günlük 
işimizi, bize sunabileceği fırsatları veya getirebileceği özel bir 
sorunu düşünürüz. Bugün, dünden kalan hâlâ çözümlen
memiş ciddi bir sorunu yaşamamız mümkündür. 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 yarayacağını 
dikkatlice düşünmemiz gerekir. Yine de belirli dileklerde
bulunurken, şu nitelemeyi eklememiz yerinde olacaktır......
“eğer bu Senin isteğinse”. Gün boyunca, Tann’dan, arzulannı 
en iyi şekilde anlayabilmemizi ve bu arzulan gerçekleştirme 
gücünü bize ihsan etmesini dileriz.

Gün ilerledikçe gerektiğinde durarak kararlar alabilir ve 
dileğimizi yineleyebiliriz. “Benim değil, Senin arzulann
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gerçekleşsin”. Bu anlarda eğer ciddi duygusal çalkantılarımız 
olursa, tefekkür veya okuma sırasında bize çekici gelen özel 
bir dua veya cümleciği kendi kendimize tekrarladığımız tak
dirde duygusal dengemizi koruyabiliriz. Onu defalarca 
yineleyerek kızgınlık, endişe, huzursuzluk veya yanlış anlama 
ile tıkanmış bir kanalı temizleyebilir, ve gerginlik anlarımızda 
kendimizin değil Tann’mn arzusunun ne olduğunu araştırmak 
yoluyla en güvenilir yardıma başvururuz. Böyle zamanlarda 
“Rahatlatmak rahatlamaktan, anlamak anlaşılmaktan, sev
mek sevilmekten daha iyidir.” diye düşündüğümüzde On- 
birinci Basamağın amacı doğrultusunda davranmış olacağız.

“Neden bir müşkülümüzü doğrudan Tanrı’ya götüremiyor 
ve dua sırasında kesin ve garantili yanıtlar sağlayamıyoruz?” 
Sık sık sorulan bu soru tabii ki mantıklı ve anlaşılabilir bir 
sorudur.

Bu yapılabilir ama sakıncaları vardır. Gördüğümüz gibi, 
A.A.’lar, evle ilgili sarsıcı bir kriz veya mali bir bunalımdan 
küçük bir hatanın düzeltilmesine kadar yayılan geniş bir 
sorunlar seli için iman ve içtenlikle Tann’mn açık rehberliğim 
dilerler. Ancak, sık sık Tann’dan geliyor gibi görünen 
düşünceler hiç de cevap niteliğinde değildirler. Bunlar iyi 
niyetli, bilinçsiz, akıl ve mantığımızı kendi çıkarlanmiz 
yönünde kullanmamızdan başka bir şey değildir. 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 harhangi bir sorgulama veya eleştiri karşısında hemen 
küçük ya da büyük tüm meseleleri için duamn yol gös
tericiliğine inandığını ileri sürer. Ama kendi hüsnü kurun
tusunun ve insanlardaki herşeyi kendi çıkarına uygun bir 
mantığa oturtma eğiliminin kendini doğru yoldan saptırdığım 
unutmuş olabilir. Çeşitli durumlar ve sorunlara kendi ar
zusunu, rahatça, sanki Tann’nın emriymiş gibi uygular. Bu
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çarpık görüşü yüzünden şüphesiz hiç de nihyeti olmadığı 
halde büyük zarara uğrayabilir.

Benzer şekilde, başka bir aldatıcı cazibeye de kapılabiliriz. 
Başka insanlar için de Tann’nın arzusu olduğunu düşün
düğümüz fikirler üretiriz. Kendi kendimize “bu kişinin 
öldürücü illeti tedavi edilmeli” ya da “şu kişi duygusal 
acılarından kurtarılmalı ” deriz, ve bu tür şeyler için dua 
ederiz. Tabii ki böyle dualar temelde iyi eylemlerdir ama 
çoğunlukla kendisi için dua ettiğimiz kişi hakkında Tann’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.’nm de
neyimi şudur ki özellikle bu durumlarda Tann’mn isteği her 
ne ise bunun kendimiz için olduğu kadar başkaları için de 
gerçekleşmesi için dua etmeliyiz.

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

Şunu farkederiz ki Tanrı’dan sipariş usulü ve bizim 
koşullarımızla taleplerde bulunmaktan vazgeçtiğimiz takdirde 
yaşamımız için O’nun yol göstericiliğine mutlaka hak ka
zanırız. Hemen her deneyimli A.A., Tann ile bilinçli ilişkisini 
geliştirdiği ölçüde işlerinin nasıl olağanüstü ve beklenmedik 
şekilde iyileştiğini söyleyecektir. Benzer şekilde, acılı ve 
ıstıraplı her dönemin ardından, Tann’mn elinin ezici ve hatta 
adaletsiz göründüğü zamanlarda bile yaşam hakkında yeni 
dersler öğrenildiğini, yeni cesaret kaynaklan keşfedildiğini, 
Tann’mn, mucizelerini gerçekleştirmek için gizemli bir tarzda 
davrandığı yolundaki kanaatin yerleştiğini anlatacaktır.

Bütün bunlar inanmamaları veya kendilerini Tann’mn
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yardımı ve yönlendirmesinden yoksun hissetmeleri nedeniyle 
duadan kaçınanlar için çok cesaret verici haberler olmalı. 
İstisnasız 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 mükün olduğunca çabuk, dua etmeye 
yeniden başlamalıyız.

Belki de duanın ve tefekkürün en büyük ödüllerinden biri 
bize kazandırdığı ait olma duygusudur. Artık, tümüyle düş
man bir dünyada yaşamıyoruz. Artık ne yitik, ne ürkek ve 
ne de amaçsızız. Tann’nın arzusunu bir an için bile kavraya
bildiğimiz an, doğruluk, adalet ve sevgiyi hayattaki gerçek ve 
ölümsüz değerler olarak görmeye başladığımız an, çevremizde 
oluşan, insan ilişkilerindeki tüm aksine kanıtlar artık bizi 
derinden rahatsız edemiyecektir. Biliyoruz ki Tanrı sevgiyle 
bizi gözlüyor. Biliyoruz ki O’na yöneldiğimiz zaman her şey 
bizim için daha iyi olacak, şimdi, gelecekte ve daima....



Onikinci Basamak
"Bu adımların sonucunda manevi uyanışa 
ulaşmış olarak, bu mesajı alkoliklere taşımaya 
ve tüm ilişkilerimizde bu ilkeleri uygulamaya 
çalıştık. “

Y a ş a m a  sevinci, A.A.’nın Onikinci Basamağının ana 
konusu, eylem ise anahtar sözcüğüdür. Bu basamakta hâlâ 
huzura kavuşamamış alkolik arkadaşlarımıza yöneliyoruz, 
ve hiçbir ödül beklemeden vermek olayını yaşıyoruz. Burada, 
kendimiz ve çevremizdekilerin duygusal huzura ulaşması için 
Oniki Adım’ın tümünü günlük yaşamımıza uygulamaya baş
lıyoruz. Onikinci Basamağı bütünüyle algıladığımızda, bu 
basamağın engin bir sevgi türünden söz ettiğini görüyoruz.

Onikinci basamak aynı zamanda, tüm diğer basamakları 
deneyip uygulamamız sonucunda hepimizin manevî uyanış 
denen şeyi elde ettiğimizden söz eder. Yeni A.A. la r için, bu 
ekseriya biraz şüpheli ve olmayacak bir şey gibi görünür. 
“Manevî uyanıştan kastettiğiniz nedir?” diye sorarlar.

Manevî uyanışın belki de ona erişenlerin sayısı kadar çok 
çeşitli tanımlan vardır. Fakat bu tanımlar bir noktada 
birleşirler ve bu noktayı anlamak çok da zor değildir.

Bir kadın veya erkek manevî uyanışa ulaştığında bunun en 
önemli anlamı bu kadın veya erkeğin daha önce de sahip 
olduktan güç ve kaynakları seferber ederek eskiden başara
madıklarım şimdi artık yapmaya, hissetmeye ve inanmaya 
muktedir hâle gelmeleridir. Bu insana şimdi yeni bir bilinç 
düzeyi ve yeni bir varoluş biçimi hediye edilmiştir. Kendisini 
gerçekten belli bir yere ulaştıracağı söylenen bir yola koyul
muştur. Bu yeni yol, artık yaşamın bir çıkmaz yol, veya zorla 
katlanılması gereken bir şey olmadığım söylemektedir ona. 
En gerçek anlamıyla bir dönüşüme uğramıştır, çünkü şimdiye



kadar şu veya bu şekilde reddettiği bir güç kaynağına sahip 
olmuştur. Bu kişi, o ana kadar, sahip olamıyacağmı sandığı, 
fedakârlık, iç huzuru ve sevgiye belli bir ölçüde sahip 
olduğunu görecektir. Oysa daha önce bu konularda yeteneksiz 
olduğunu düşünüyordu. Aldığı karşılıksız bir hediyedir, ama 
aslında o, hiç olmazsa kendini bu armağanı almaya hazır 
hâle getirmiştir. Bu armağanı almak için A.A.’nm kendini 
hazırlama yolu, programımızdaki oniki basamağın uygulan
masında yer almaktadır, öyleyse bu noktaya gelinceye dek 
ne yapmaya çalıştığımızı özetleyelim:

Birinci basamak bizi görünüşte çelişik bir durumla karşi 
karşiya getirdi: Şunu gördük ki önce ona karşı güçsüz
kaldığımızı kabul etmedikçe alkol saplantısından tümüyle 
kurtulmamız mümkün değildir. İkinci basamakta kendimiz 
ruh sağlığımıza kavuşmayı becerecek durumda olmadığımız
dan, eğer yaşamaya devam edeceksek, bunu bir Üstün Güç’ün 
başarması gerektiğini kavradık. Dolayısıyla Üçüncü basa
makta irademizi ve yaşamımızı, kendisini algıladığımız bi
çimiyle Tanrı *ya yönelttik. Tanrının varlığına inanmayanlar, 
veya onun varlığından şüphe edenler için grubumuz, ya da 
bir bütün olarak A.A. şimdilik üstün güç olarak benim- 
senebilir. Dördüncü basamakla başlayarak, içimizde bulunan 
ve bizi fiziksel, ahlaksal ve manevi çöküşe sürükleyen un
surları araştırmaya başladık. Korkmadan, didik didik bir 
vicdan muhasebesi yaptık. Beşinci basamağa geldiğimizde 
tek başına yapılan bu hesaplaşmanın yeterli olamayacağına 
karar verdik. İç çatışmalarımızla başbaşa yaşamak gibi 
kahredici bir işten vazgeçmemiz gerektiğini ve bu derdleri- 
mizi Tanrıca ve bir başka insana açmak zorunda olduğumuzu 
anladık. Altıncı basamakta birçoğumuz duraksadı, karakteri
mizdeki bozukluklardan tümüyle kurtulmak istemiyorduk; 
çünkü bazılarını hâlâ seviyorduk. Yine de Altıncı basamağın 
temel ilkesiyle uzlaşmamız gerektiğini anladık. Böylece hâlâ
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vazgeçemediğimiz kişilik bozukluklarına sahip olmakla bir
likte, onlara inatla ve isyan edercesine sarılmayı bırakmak 
zorunda olduğumuza karar verdik. Kendi kendimize şöyle 
dedik: “Bunu belki bugün başaramam ama, ‘Hayır, asla!’ 
diye direnmeyi bırakabilirim.” Sonra Yedinci basamakta, 
Tanrı’dan o günkü koşullarda yapabileceği şekilde hataları
mızı düzeltmesini alçakgönüllülükle diledik. Sekizinci ba
samakta içimizi temizlemeye devam ettik, çünkü sadece kendi
mizle değil, yaşadığımız dünyadaki başka insanlar ve du
rumlarla da çelişki hâlinde olduğumuzu gördük. Banş yap
maya başlamak zorundaydık, bu nedenle kırdığımız insanların 
listesini yaptık ve işleri yoluna koymaya niyetlendik. Bunu 
Dokuzuncu basamak izledi, bu aşamada kendilerinin ve 
başkalarının incineceği durumlar hariç, ilgili kişilerden doğ
rudan af diledik. Onuncu basamağa geldiğimizde, günlük 
yaşamımız için artık bir temel oluşturmaya başlamıştık, ve 
şunun farkına vardık ki, kişisel hesaplaşmaya devam etmemiz 
ve haksız olduğumuzu gördüğümüz an onu kabul etmemiz 
gerekiyordu. Onbirinci basamaktaysa şunu gördük: Eğer bir 
Üstün Güç bize ruh sağlığımızı yeniden kazandırdıysa ve bu 
sorunlarla dolu dünyada biraz iç huzuru ile yaşamamıza 
imkân sağladıysa, böyle bir Üstün Güç, doğrudan doğruya 
kurulacak bir ilişki ile daha iyi tanınmaya değerdi. Tefekkür 
ve duayı bıkmadan sürdürmemiz Tanrı ile aramızdaki kanalı 
gerçekten açmıştı, öyle ki Tanrı’yı giderek daha iyi kavraya
bildiğimiz için, bir zamanlar tek bir damlanın olduğu yerde, 
şimdi mutlak bir güce ve Tanrı’nın güvnli rehberliğine doğru 
akan bir nehir vardı.

Böylece bu adımlan atarak, sonunda hiç şüphemiz ol
mayan bir manevi uyanışa ulaştık. A.A.’ya daha yeni başla
mış olan ve kendilerinden hâlâ kuşkulananlara bakınca bizler 
oluşmakta olan değişikliği görebiliyorduk. Pek çok deneyime 
dayanarak şunu öngörebiliriz ki, hâlâ manevi görüş açsını
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yakalayamadığım iddia eden kuşkucular ve üstün güç olarak 
çok sevdikleri A.A. grubunu kabul edenler, kısa bir süre 
sonra Tann’yı sevecekler ve ona ismiyle hitabedeceklerdir.

Peki, On İkinci Basamaktan sonra nereye varıyoruz? On 
İkinci Basamak, Adsız Alkoliklerin ulaştığı hakikate açılan 
kapıdır. O kapının ardında, bizler, içimizde hapsedilmiş 
enerjiyi serbest bırakmanın ve onun verdiği sıkıntıdan kur
tulmanın yarattığı heves ve arzuyla, mesajımızın, çaresizlik 
içinde kıvranan diğer alkoliklere ulaşmasına çalışırız. On iki 
basamağın tümünü, her işimizde uygulayabileceğimiz bir' 
eyleme dönüştürme yollarım ararız.

Aramıza en yeni katılan alkolikler bile henüz hakikate göz
leri açılmamış başka bir alkoliğe yardım ederken o zamana 
kadar aklından bile geçirmediği bir mükafata kavuştuğunu 
görür. Bu, karşılığında hiçbir 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, kendisinin cömertçe verdikleri için mükâ
fatlandırdığını görecektir. Bu kimse, belki hâlâ kendi 
kusurlarını tümüyle düzeltememiştir, fakat Tann’nın ona 
sağlam bir başlangıç yaptırdığının bilincindedir. O zamana 
kadar aklından bile geçirmediği, henüz çözemediği sırlarla 
dolu, içine ferahlık verecek denemelerin eşiğinde olduğunu 
hissetmektedir.

Genellikle her A. A. üyesi, hiçbir doyumun ve hiç bir 
hazzm On İkinci Basamağı tam yerine getirmekle elde edi
lecek tatmine erişemiyeceğini söyler. Kadın ve erkeklerin, 
karanlıktan aydınhğa geçtiklerinde şahit oldukları mucize ile 
açılan gözlerini seyretmek, hayatlarının yepyeni gayeler ve 
manalarla dolduğunu, bütün ailenin tekrar bir araya geldi
ğini, alkolik olduğu için toplum tarafından dışlanmış kişinin 
tekrar topluma kabul edildiğini görmek, ve bütün bunların
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ötesinde, bu kimselerin kendi hayatlarında sevgi dolu bir 
Tann’nın varlığına uyanışlarım seyretmek — işte bunlar, 
A.A.’nın mesajım diğer alkoliklere ulaştırırken eriştiğimiz 
zevklerdir.

On İkinci Basamak yanlız bunlardan ibaret değildir. A. 
A.’nın toplantılarına katıldığımız zaman sadece bir şey 
kazanmakla kalmayız; bizim orada bulunmamız A. A. için 
bir destek ve ona inancımızın bir güvencesi demektir. Top
lantıda konuşma sırası bize geldiğinde, A. A.’nın mesajını 
elimizden geldiği kadar vurgularız. Aramızda, toplulukta 
konuşmaktan sıkılanlar olabilir. On İkinci Basamağın gere
ğini yüz yüze yapamayan bu gibi kimseler için gösterişsiz de 
olsa yapılması elzem başka görevler vardır. Meselâ, çekingen 
ve de henüz şüphe içinde bulunan yeni üyelerin bir araya 
geldiği neş’eli sohbet toplantılarının sıcak atmosferinde em
niyet ve konfor bulduğu saatlerden sonra kahve servisini 
üzerimize almak bile bu hizmetlerden biridir, ve kelimenin 
tam manasiyle On İkinci Basamak yolunda çalışmaktır. 
“Karşılıksız aldın, şimdi de karşılıksız ver...” On ikinci 
basamağın ruhudur.

Zaman zaman geçici olarak yoldan çıktığımız, veya sende
lediğimiz anlarda, On İkinci Basamağı atlamaya kalkabiliriz. 
O an için, bu, ciddi bir gerileme olarak görülürse de, sonra
ları bunun daha iyi şeylere erişmek için bir atlama taşı 
olabileceği meydana çıkacaktır. Mesela, kendimizi, bir kim
seyi alkolden vazgeçirmeye adarız, bu uğurda aylarca emek 
sarfettikten sonra onun tekrar alkole döndüğüne şahit olabi
liriz. Buna benzer olaylar birkaç defa tekrarlanınca kendi
mizin A.A.’nin mesajini başkalarına iletme yeteneğimizden 
şüphe etmeye başlarız.

Bunun aksi de olabilir. Bu yolda elde ettiğimiz başarılar 
bizi kabımıza sığamıyacak derecede şişirebilir. Burada bizi 
cezbeden husus, yeni gelen kimselere karşı duyduğumuz
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hükmetme arzusu olabilir. Bazen, çevrenizdekilere, bilelim 
veya bilmeyelim, kendi konularında akıl vermeye kalkarız. 
Tavsiyelerimizi tutmazlarsa şaşırır veya güceniriz; tutarlarsa 
da gene şaşkınlığa kapılabiliriz, zira, onları da bizim içinde 
olduğumuz yanlış yola sürüklemekten korkanz.

On İkinci Basamak yolunda gayretle çalışırken, onun 
mesajini mümkün mertebe çok sayıda kimseye ulaştırırız. Bu 
gayretimiz, bu kimselerin bizi önemli bir kişi olarak gör
melerine yol açabilir. Bizi, mesela, gurubun başı yapmak 
isterler. Bu gibi durumlarda ihtiyat ve uyanıklığı elden 
bırakmamamız lâzımdır, zira, birden konuverdiğimiz bu pâye 
ve itibar çıktığımız selamet yolunda bizi köstekleyen engeller 
olabilir. Bu tatlı duygulara kolayca kendimizi kaptırıp gene 
insanları idare etmek hevesine kapılabiliriz, bu da sonunda, 
başkaları tarafından reddedilmek gibi zor hazmedilecek 
durumlara yol açabilir. Maamafîh, uzun vadede anlarız ki, 
bütün bunlar kaçınılmaz gelişme sancılandır. Sorunlanmıza 
çözüm bulmak için ne kadar azimle On iki basamağın 
tümüne yönelirsek bu durumlardan o kadar kolay sıyrılır, ve 
hatta onlan olumlu bir hâle dönüştürebiliriz.

Şimdi karşımıza daha geniş kapsamlı bir soru çıkmaktadır. 
Bu A.A. kurallarım sadece alkolle ilgili sorunlanmızda değil, 
bütün yaşam koşullannda uygularsak acaba ne sonuç alınz? 
Tüm hayatımızı, heves ve istekle bu kurallara göre yaşamayı, 
kendimizi alkoliklere yardıma adadığımız ufak bir bölümünü 
yaşamak gibi sevip ister miyiz? A.A.’ya gösterdiğimiz aym 
bağlılık ve hoşgörü ruhunu, bozuk düzen aile hayatımızda 
da gösterebilir miyiz? Rehberlerimize gösterdiğimiz aym 
güven ve inancı, bizim derdimize iyice bulaşmış, ve hatta o 
yüzden mânen kötürüm olmuş kimselere de gösterebilir miyiz? 
Dahası var. Yeni benimsediğimiz sorumluluklarımızı sadece 
ufak bir çevrede değil, dış dünya karşısında da yerine 
getirebilir miyiz? İnandığımız dine yeni bir gayenin yolunda
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ard düşüncelerden arınmış bir özveri getirebilir miyiz? Ve 
nihayet, bütün bunları yerine getirmeye çakşırken yeni bir 
yaşama sevincine kavuşabilir miyiz?

Sonra, başan ve başarısızlıklarımızı nasıl karşılayacağız? 
Onları, ümitsizliğe veya gurura kapılmadan kabul edebilecek 
miyiz? Fakirlik, hastalık, yanlızhk ve elemi cesaret ve sükû
netle sineye çekebilecek miyiz? Parlak başarıların kapısı 
yüzümüze kapandığı zaman, yorulmadan ve bıkmadan, daha 
mütevazı ama daha kalıcı başarılarla yetinebilecek miyiz? 
A.A.’nın bütün bu sorulara cevabı şudur: “Evet, bütün bunlar 
mümkün!”. Bundan eminiz, zira, yeknesaklık, ve hatta acı ve 
felaketlerin, A.A.’nın On iki basamağını kullananlar tara
fından olumlu yönlere çevrildiğini gördük ve görmekteyiz. 
Eğer bunlar, A.A.’da salâh bulmuş sayısız alkolik için bir 
gerçekse, daha pek çok alkolik için de gerçek olabilir.

Tabii, bazı A.A.’lar, hatta en gayretlileri bile, şaşmaksızın, 
sürekli olarak bu olumlu neticeleri elde edemeyebilir. O 
menhus ilk kadehi içmeden de bazen yolumuzdan sapabiliriz. 
Sorunlarımız, genellikle, aldırmamazhkla başlar. A.A.’yı 
izlerken ayık ve mutluyuzdur. Ev hayatımızda ve çalıştığımız 
yerde işler iyi gitmektedir. Bu durumda kendi kendimizi 
tebrik etmek bize çok olağan gelir. Artık bizim için On iki 
basamağın tamamım uygulamaya pek de gerek olmadığım 
düşünmeye başlarız. Nasıl olsa bazılarım oldukça iyi uygula
maktayız. özellikle iki tanesini, Birinci Basamağı ve On 
tkinci’nin “mesaj ulaştırma” kısımlarım çok iyi başarmak
tayız. Bu düşüncelerle, aşın bir güven havasında hederimizi 
bilmeden dolu dizgin gitmekteyiz. A.A. dilinde bu aldatıcı 
rehavet nöbetine “çift basamaklama” denir, ve bazen senelerce 
sürebilir. Bu ruh hâline kapıldığımız anda gelişmemiz geçici 
olarak aksar.

Ne yazık ki bazen içimizde en iyi niyetliler bile bu “çift 
basamak” yanıltısından kaçamazlar.. Er veya geç, pembe

O N I K I N C I  B A S A M A K
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bulutlar dağılır, işler ümit kırıcı bir şekilde tatsız gitmektedir. 
Bu durumda ilk tepkimiz, A.A.’nin bir işe yaramadığım 
düşünmeye başlamak olur. Ne olup bittiğini anlayamayız, 
cesaretimiz kırılır, yeise kapılırız. Birbiri arkasına, kaderin 
bir cilvesi olarak, silleler yemeye başlarız. Uğrunda çok 
çalıştığımız bir terfi başkasına verilir, beklediğimiz kârlı işi 
elimizden kaçırırız, aile veya gönül ilişkilerimizde sorunlar 
ortaya çıkar, veya Allaha emanet ettiğimiz genç delikanlı 
harpte şehit olabilir. “Peki”, deriz, “bunun sonu ne, artık ne 
kadar dayanabilirim?” Hele biz, A.A.’ya sığınmış alkolikler, 
bu gibi felaketleri karşılayacak güce sahip miyiz? Eskiden 
bunlar bizim hiç bir zaman yüz yüze gelmediğimiz hayat 
sorunlarıydı. Akşam, hepsini alkolle yıkadığımızda ortada 
dert edinecek bir şey kalmazdı, ama şimdi durum başkaydı. 
Bizim kafamızda yarattığımız Tann’nın yardımı sayesinde, 
bütün bunlarla alkolik olmayan kimseler gibi cesaretle başa 
çıkabilecek miyiz? Sonra, bu dertleri, bize telkin edildiği gibi, 
mânen gelişmemize yardımcı ve bize huzur veren bir kaynak 
hâline nasıl dönüştürecektik? A.A.’nin bütün tecrübelerini 
yaşamış, ve onun kuvvetine imân etmiş kimseler bu sorulan 
şöyle cevaplandınyorlar: “Bundan hiç kuşkumuz olmasın, 
yeter ki çift basamaktan on iki basamağa dönelim, ve 
Tann’nın her felakette bize destek olan ve kuvvet veren 
lûtfunu almaya niyet edelim.” A.A. üyelerinin temel sorunlan, 
başkalannın temel sorunlannın hemen hemen aynıdır. Eğer 
A.A.’mn kurallarını bütün işlerimizde uygulamak için candan 
bir gayret gösterirsek, Tann’nın inayeti ile, sağlam bir iman 
temeline sahip her A.A. üyesi bu felaketlere göğüs germek 
yeteneğine sahip olup, onlan birer inanç delili hâline dö
nüştürebilir.

A.A’nin felsefesine inanmak suretiyle, müzmin veya öl
dürücü hastalıklara tevekkülle katlanan ve iyimserliklerini 
kaybetmeyen pek çok alkolik gördük. Anlaşmazlık, devamlı
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çekişme, veya sadakatsizlik yüzünden dağılmış ailelerin tekrar 
birleştiklerine şahit olduk. Gerçi, çoğunlukla A.A.lann gelir 
seviyelçri normalin üstünde ise de, mâli bakımdan bir türlü 
bellerini doğrultamayan, ağır parasal yükümlülüklerin altında 
ezilmiş A.A.lann bu gibi durumlan metanet ve güvenle 
karşıladıklannı gürdük.

Başkaları gibi bizler de, hayatın irili ufaklı ve bir türlü 
bitmek bilmeyen sorunlarının zorlu mücadele gerektirdiğini 
bilmekteyiz, ve bunun kaynağının da azimli bir manevî 
gelişmede yattığının bilincindeyiz. Gene biliyoruz ki, yanlız 
bu yolla mutlu ve faydalı bir yaşam sürdürme şansına sahibiz. 
Mânen geliştikçe içgüdülerimize karşı eski tavrımızın da 
değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Duygusal emniyete ve 
servete kavuşmak arzumuz, kişisel şöhret ve nüfuz, aşk ve 
aile bağlarında aradığımız tatmin arzularımızın hepsinin 
yumuşatılıp yeniden şekil verilmesi gerekmektedir. Artık 
öğrendik ki, içgüdülerimizin tatmini hayatımızın tek gayesi 
olamaz. İçgüdülerimize öncelik vermek, arabayı atın arkasına 
bağlamak demektir. O zaman geri geri giderek ümitsizlik ve 
hayâl kırıklığına gömülürüz. Ne zaman maneVİ gelişmeye 
öncelik verirsek, ancak o zaman bu çıkmazdan kurtulabiliriz.

A.A.’ya katıldıktan sonra, eğer gelişme yolunda isek, 
duygusal emniyet ve de parasal emniyete karşı olan tutum ve 
davranışımızın temelden değişmeyete başladığım farkederiz. 
Kendi düşüncemize göre duygusal emniyet arama tutkumuz, 
bizim diğer insanlarla olan ilişkilerimizi daima çıkmaza 
sokmuştu. Çoğu zaman bunun bilincine varmamış olsak ta 
daima ya etrafımızdakilere Tanrılık taslayıp onlara hükmet
meye çalışıyorduk, ya da aşın bir şekilde onlara bağımlı 
oluyorduk. Bazı yakınlarımız bizi birer çocuk yerine koyup 
kaprislerimize katlanarak hayatlarım kontrol etmemize ses 
çıkarmadıklan zaman kendimizi mutlu ve emin hissediyor
duk. Ama, sonunda sabırları tükenip bize baş kaldırdıktan
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veya bizden kaçtıkları zaman hayâl kırıklığına uğruyorduk. 
Her seferinde de bu duruma bizim ölçüsüz isteklerimizin 
sebep olduğunu görmeyip hep başkalarını suçluyorduk.

Bunun tam tersi durumlarda çocuk rolünü biz üstlendik, 
ve 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. Hayâl kırıklığımız çok büyüktü. 
Yakınlarımızın bize bu şekilde davranabileceklerine inana- 
mıyorduk. Yaşça olgun bir çağda olmamıza rağmen hâlâ 
çocuk gibi davranıyorduk, ve çevremizdeki herkesin — dost, 
karı, koca, vs. — bizi nazlandırmasını bekliyorduk. Başkala
rına aşın bağımlılığın bir fayda vermiyecegini, herkesin farklı 
bir mizaca sahip olduğunu, en munis tabiatlı ve kendimize 
en yakın bildiklerimizin bile ilgi isteklerimiz onların taham
mül sımrlanm aştığı zaman bizi yüzüstü bırakabileceklerini 
anlamak istemedik. Ancak manevi alanda ilerledikçe bu 
çarpıklıkları görmeye başladık, ve anladık ki, olgun ve kâmil 
insanlar arasında kendimizi duygusal bakımdan emin hisset
mek istiyorsak, hayatımızda almak kadar vermenin de yeri 
olmalıydı. Çevremizdeki kimselerle kardeşlik ve işbirliği te
meline dayanan sıhhatli ilişkiler kurmalıydık. Daima, kar
şılığını beklemeden cömertçe kendimizden verdiğimizde in
sanların daha önceleri hiç şahit olmadığımız ölçüde bize 
yaklaştıklarını gördük.

Gelişmemiz ilerledikçe, duygusal dengenin en güvenilir 
kaynağının Tanrı’nın kendisi olduğunu farkettik. Onun ilahi 
adaletine boyun eğmenin, affına sığınmanın, ve sevgisine 
lâyık olmanın sağlıklı olduğunu, ve başka hiç bir gücün 
yapamıyacağı şeyleri bunların gerçekleştirebileceklerine iman 
ettik. A.A.”yı tanımadan önceki günlerimizde eğer sahiden 
Tann’ya gönülden bağlı olsaydık çevremizdekilere Tanrı rolü
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oynamazdık, ve de başka bir kimsenin ilgi ve korumasına o 
kadar gerek duymazdık. Bunlar, bize manevi bir kuvvet ve 
huzur veren artık hiç bir felaketin sarsamıyacagı yeni ka
vuştuğumuz inançlardı.

Bu, iç ve diş âleme yeni uyanış, ve kazanmaya başladığımız 
yeni dünya görüşü biz alkolikler için elzem bir şeydi, zira, 
sevdiğimiz kimselerle çevrilmiş olsak da, alkolizm yanlızlık 
demekti. Takındığımız “varsa yoksa ben kendim!” tavn 
etrafımızdaki herkesi kaçırarak bizi koyu bir yanlızhğın içine 
itmişti. Ucuz barlarda hâlâ önemli kişi pozlanndaydık, sonra 
da başkalarından sadaka umarak tek başımıza sokakları 
tepiyorduk. Hâlâ, başkalarına hükmederek veya onlara ba
ğımlı olmakla duygusal emniyete kavuşabileceğimizi sanıyor
duk. Hatta, kaderimiz henüz tam tersine dönmemişken, ve 
kendimizi yeni yeni yanlız hissetmeye başladığımız devirlerde 
insanlara hükmetmek veya onlara bağımlı olmak suretiyle 
yanlızhktan kurtulacağımızı sanıyorduk. Bu durumları geçiren 
bizler için A.A. çok özel bir anlam taşımaktadır. Onun 
sayesinde, bizi anlayan kimselerle sağlıklı ilişkiler kurduk ve 
yanlızlıktan kurtulduk.

A.A.’daki evlilerin çoğunun mutlu bir aile hayatları vardır. 
A.A., alkolizmin aile hayatına verdiği zararı şaşılacak derece
de talâfi eder. Tabii, başka her cemiyette olduğu gibi, bizim 
içimizde de seks ve evlilik sorunları vardır, ve bunlar bazen 
ileri safhalara erişirler. Ama, devamlı olarak kopmuş evlilik
lere ve ayrılıklara A.A.’da az rastlanır. Bizim temel sorunu
muz evliliğimizi nasıl devam ettireceğimiz değil, alkolizmin 
yarattığı duygusal çarpıldığı nasıl düzeltip daha mutlu bir 
evlilik hayatı sürdüreceğimizdir.

Hemen her insan, hayatımn bir döneminde, karşı cinsten, 
kendisiyle ruhsal, duygusal, akılsal ve fiziksel yönden tam 
bir uyum kurabileceği bir eş bulmayı kuvvetle arzu eder. Bu 
güçlü arzu, insanların başarılarının ve hayatımızı derinden
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etkileyen yaratıcı eneıjinin kaynağıdır. Tanrı bizi bu şekilde 
yarattı. Buna göre, kendimize şu soruyu sorabiliriz: Nasıl 
oluyor da, cahillik, tutku ve kendi irademizin esiri olarak, 
bize ihsan edilen bu kıymetli hediyeyi, bu yaratıcı enerjiyi, 
kendimizi mahvetmek yolunda kullanıyoruz? Hiç bir A.A. 
mensubu bu derin sorunun cevabını bildiğini iddia edemez, 
ama ne var ki, kendi tecrübelerimizden faydalı bir izah tarzı 
çıkarabiliriz.

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 huysuz 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. Eğer kadında kuvvetli bir annelik 
insiyakı varsa durum daha da vahimleşir. Böyle bir durumda 
ortak hayattan eser yoktur. Evin hanımı, genellikle, elinden 
geldiğini en iyi bir şekilde yapmaya çalışırken, alkolik koca 
da karısından aldığı bu annelik şefkatinden hem hoşlanıp 
hem de kızmak arasında bocalar durur. Böylece, değiştirilmesi 
oldukça güç olan zorunlu bir düzen kurulmuş olur.

Normal düzenden sapma büyük olduğu zaman uzun ve 
sabırlı bir gayret elzemdir. Eşi A.A.’ya katılınca karısı 
bundan memnun olmayabilir, hatta bazen, kocasına sadakatle 
bağlılığının yapamadığı şeyi A.A.’mn kısa zamanda başar
ması onu kızdırabilir bile. Kocası, A.A. toplantılarında ve 
oradaki arkadaşlariyle o kadar çok vakit geçirmektedir ki 
sarhoşluk günlerindekinden bile daha fazla evden uzak 
kalmaktadır. Karısını mutsuz gördükçe, A.A.’mn On iki 
basamağını ona da anlatip bu kurallarla nasıl yaşayacağını 
karısına öğretmeye çalışır. Buna karısının tepkisi, yıllardır 
kendisinin hayatını kocasından daha iyi tanzim ettiğini
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düşünmek olur. Böylece her ikisi de birbirlerini suçlamaya 
başlar, ve acaba bir gün evliliklerinin tekrar mutlu ve ahenkli 
bir evliliğe dönüp dönemiyeceğini kendilerine sormaya başlar
lar. Zaman zaman, evliliklerinin zaten hiç bir zaman iyi bir 
evlilik olmadığım bile düşünürler. Bu duruma gelindiğinde, 
aile içindeki uyum ve anlaşma o derecede bozulur ki, artık 
ayrılmak kaçınılmaz hâle gelir. Ama gene de bu durumlar 
ender rastlanan hallerdir. Eşine ve çocuklarına verdiği üzün
tülerin bilincine varan bir alkolik, aile sorumluluklarını 
tekrar yüklenmek, sebep olduğu üzüntüleri tamir etmek, 
edemiyeceklerini de kabul etmek arzusu gösterir. Evinde, 
yılmadan, On iki basamağın tümünü uygulamaya gayret 
etmekte ve de oldukça iyi sonuçlar almaktadır. Bu aşamada, 
artık seve seve ve azimle eş rolünü benimseyerek haylaz 
çocuk havasından sıyrılmaya başlar.

A.A.’da, bekâr olup ta evlenmek isteyen pek çok alkolik 
vardır. Bazıları, kendileri gibi alkolizmden kurtulmaya ça
lışanları eş olarak seçerler. Genellikle, bu tür evlilikler çok 
başarılı olmaktadır. Eşlerin ortak alkolizm dertleri, A.A.’ 
daki müşterek gayeleri, ve manevî konulara benzer yakla
şımları aralarındaki bağı sağlamlaştırmaya yardımcı olur.

Evlilik güçlükleri, hayatın sillesini yemiş, ve bilinçli bir 
şekilde düzelmeye yönelmiş, sağ duyu ve mantığın hâkim 
olduğu bu gibi ortamlardan çok “oğlan kızı gördü ve hemen 
vuruldu” türünden ilişkilerde ortaya çıkar. Müstakbel eşler, 
A.A.’ya inanan, birbirlerini oldukça uzun süre tanıyan, aklen, 
manevî ve duygusal seviyelerde uygun olduklarına gerçekten 
inanan kimseler olmalıdır. Her ikisi de, ilerde karşılaşacakları 
güçlüklerden doğacak baskılan yenebilecek ruh sağlığına 
sahip olduklanndan emin olmalıdır. Bu şartlar, A.A. dışndan 
eş seçecek A.A.’lar için de geçerlidir.

Bunun yanında, çeşitli nedenlerle bir aile düzeni kuramayan 
alkolikler de vardır, ilk dönemlerde, bunlar, çevrelerindeki
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mutlu evlilikleri gördüklerinde yanlızlık ve terkedilmişlik 
duygularına kapılabilirler. Eğer bu gibi kimseler bu tür 
mutluluğu tadamıyacaklarsa, A. A. onlara aym değerde, ve 
aynı ölçüde kalıcı mutluluklar sağlayabilir mi? Evet — yeter 
ki bu kimseler bunu gönülden istesinler ve bu uğurda gayret 
göstersinler. A.A.’daki dostlan sayesinde hiç bir A.A. yan- 
lızlık hissetmez. Diğerleriyle el ele vererek, — kadın veya 
erkek — kendilerini çeşitli dava, fikir veya projeye adayabi
lirler. Evlilik sorumluluktan olmadığından, kendilerine uygun 
gelen her girişime bol bol vakit ayırabilirler. Hergün, bu tür 
üyelerin harika hizmetler verip bundan da eşsiz bir haz 
duyduklarına şahit olmaktayız.

A.A.ya katıldıktan sonra, para ve mal mülk konusunda 
da görüşlerimiz kökünden değişti. Bir ikimiz hariç, pek 
çoğumuz oldukça müsriftik. Kendi zevkimiz ve de başka
larının gözünde itibar kazanmak için parayı saçıp savuru
yorduk. Hele içki içerken, para sanki hiç tükenmeyecekmiş 
gibi geliyordu. Ama ayılınca aklımız başımıza geliyor ve bu 
sefer de cimrileşiyorduk. Aslında, bilinç altında, belki de 
paranın bir dahaki içki âlemi için lâzım olacağım düşünüyor 
ve onun için saklıyorduk. Para, bizim için bir zevk ve de 
kendimize verdiğimiz önemin sembolü idi. İçki alışkanlığımız 
ilerledikçe, bu sefer, para bize daha fazla içki ve onunla 
birlikte unutmanın konforunu temin eden bir vasıta oldu.

A.A.’ya katılınca, bu görüşümüz tamamen değişti, ama bu 
sefer de aksi yöne doğru gitmeye başladık. Geride bıraktı
ğımız israf yıllarına bir göz attığımızda paniğe kapılıyorduk. 
Darmadağın ettiğimiz kaderimizi tamir edecek zaman kal
mamıştı. O borçların altından nasıl kalkacak, mütevazı da 
olsa, bir eve nasıl sahip olacak, çocuklarımızı nasıl okutacak, 
ve bir de ilerideki yıllanınız için nasıl bir kenara birşeyler 
koyabilecektik? Artık varlık gösterisi yapacak hâlimiz yoktu, 
iki yakamızı bir araya getirmek için çırpınıyorduk. Hatta,



112 O N I K I N C I  B A S A M A K

işimizi tekrar yoluna koymuş olsak bile, bu düşünceler ya
kamızı 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 “kardeş” lerimizin 
bize lâyık olduğumuz işleri vermeye hazır olduklarını, ve 
mâli felaketlerin herkesin başına gelebileceğini hep unuttuk. 
Ve en fenası, Tann’yı unuttuk. Para konusunda yanlız ve 
yanlız kendimize inanıyorduk, ama bu inancımızın da yeterli 
olmadığından endişeliydik.

Bütün bunlar, hâlâ dengemizi bulamadığımızın delilleriydi. 
Ne zaman ki bir iş hizmet yolu olmaktan çıkıp sırf para 
kazanmak yoluna dökülürse, ve mâli güvence elde etmek için 
para kazanmak, Tanrı’ya bağımlı olmaktan daha önemli 
görünüyorsa, o zaman hâlâ yersiz korkuların kurbanı ol
maktan kurtulmuş sayılmayız. Aslında, zaten bu tür korkular 
bizi sükûn içinde, faydalı bir yaşamdan mahrum etmişlerdi.

Zaman geçtikçe anladık ki, A.A.’nın On iki basamağının 
yardımıyle bu korkulan silkip atabilirdik. Yarınımızdan en
dişe etmeden mütevazı işler görebilirdik, işimiz yolunda 
gidiyorsa, bozulacağından boşu boşuna endişe etmemize ge
rek yoktu, çünkü, dertlerimizden de olumlu neticeler elde 
edebileceğimiz bize telkin edilmişti, ve biz de buna gönülden 
inanmıştık. ManeVİ bakımdan ne durumda olduğumuz, mâli 
yönden ne durumda olduğumuzdan çok daha önemliydi. Git 
gide, para bizim efendimiz olmaktan çıkarak uşağımız hâline 
gelmeye başladı, çevremizdekilerle sevgi ve yardım alışveri
şinde bir vasıta oldu. Kaderimize rıza gösterdiğimiz zaman 
kendi kendimizle barış hâlinde yaşayabileceğimizi anladık, 
aynı korkuların etkisi altında kıvranan diğer insanlara da bu 
yolda bir örnek olduk, ve inandık ki, korkulardan kur
tulmak, yokluktan kurtulmaktan daha önemliydi.

Bu noktaya geldiğimizda, ezel! dertlerimiz olan kişisel
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önemlilik gayreti, iktidar, hırs, ve her ne pahasına olursa 
olsun baş olmak hevesimizi tanıyıp kontrol etmekte epey 
ilerleme kaydetmiştik. Bunlar, içki alışkanlığımız devirlerinde 
gemimizi çarpıp enkaz hâline getirdiğimiz, denizin dibindeki 
sivri kayalara benzemekteydi.

Her ülkede hemen her çocuğun hayâli bir gün cumhurba
şkanı olmaktır. Ama yaşı ilerleyip bunun pek okadar kolay 
bir şey olmadığını anlamaya başlayınca bu çocukluk rüyasına 
güler geçer. Daha sonra, asıl mutluluğun ülkede en yüksek 
makama sahip olmakla, veya kazanç yarışında, gönül işlerin
de en önde gitmekle, ya da önemli bir kişi sayılmakla ilgisi 
olmadığını anlayacaktır. Yerinde bir benzetmeyle, insan, 
hayatın kendisine dağıttığı eli iyi oynamaya çalıştığı sürece 
mutlu olabilir. Hâlâ ihtirası olsa da, nerede duracağını bilecek 
ve hiç bir zaman ölçüyü kaçırmayacaktır; çünkü, artık ha
kikati bütün çıplaklığı ile görmekte ve öylece kabul ede
bilmektedir, şişip olduğundan büyük görünmeye artık niyeti 
yoktur.

Daha A.A. yeni kurulmuşken, bazı ileri gelen doktor ve 
ruhbilimciler, kendilerini içkiye kaptırmış bir gurup insan 
üzerinde incelemeler yaptılar. Bu çalışmanın gayesi, bu 
alkoliklerin ne gibi ortak bir kişilik özeliğine sahip oldukları
nı öğrenmekti. Elde ettikleri sonuç, bütün A.A. üyelerini 
şaşırtacak nitelikteydi. Bu mesleklerinde tanınmış bilim 
adamlarının inceledikleri alkoliklerde saptadıkları ortak ni
telikler, hepsinin çocuksu bir mizaca sahip olmaları, duy
gusal yönden aşın hassas olmalan, ve bir de kendini beğen
miş, kibirli kimseler olmalanydı. O zaman biz alkolikler bu 
bulgulara nekadar içerlemistik. Hemen kendimizi savunmaya 
geçerek, geleceğimiz hakkmdaki tasavvurlarımızın çocuksu 
diye nitelenmesini reddettik. Hayatta karşılaştığımız güçlükler 
göz önüne alınırsa duygusal yönden hassas olmamız anlaşılabi-. 
lirdi. Kendimizi beğenmişliğimize gelince, elbette ki bu da
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normaldi, zira, hayat kavgasını kazanmak için yüksek ideal
lerimizden başka sahip olduğumuz bir şeyimiz yoktu. Ken
dimizi bu ideallere zorlu bir şekilde adadıysak, ve bu da her 
hâlimizden belli oluyorsa, bunun ne zararı vardı?

Zaman geçtikçe, çoğumuz doktorlara hak vermeye baş
ladık. 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” aym paranın iki yüzü gibi olmuştu. 
İçimize işlemiş olan zaaflarımızı herkesten saklamak için en 
üst kademede biz olmalıydık. Başarıya ulaşmak nöbetlerimiz 
sırasında, daima hedefimiz olan daha büyük işlerden bahse
diyorduk, ama ufacık bir yenilgi karşısında hemen karam- 
sarlaşıyorduk. Hele başarılarımızın arkası kesilirse moral 
çöküntüsüne uğrayıp içimize kapanıyorduk. Çevremizdeki 
insanlar bizim pek de bir üstünlüğümüz olmadığını görmeye 
başlayıp, sıradan kimseler olduğumuzu söylemeye başladılar. 
Şimdi artık, bizler kendimizin o A.A. denen büyük ağacın 
bir yongasından başka bir şey olmadığımızı biliyoruz. O 
zamanki hayatımızı düşündükçe, bütün kendimizden emin 
tavırlarımıza rağmen anormal derecede korkak olduğumuzu 
hatırlıyoruz. Hayatın kıyısına oturmuş, unutmak için ala
bildiğine içmişiz, veya bile bile, pervasızca, alabildiğine dibe 
dalmışız pek farketmiyordu, netice ayni idi. Hepimiz, azkalsın 
alkol denizinde boğulacaktık.

Ama bugün, görmüş ve geçirmiş A.A.’nın sinesinde, bu 
çarpıklıklar kendi asıl gaye ve yönlerine oturtulunca düzelme
ye başladılar, önemli bir kişi sayılmak için artık çevremiz- 
dekilere hükmetmeye ve onlan yönetmeye heves etmiyoruz, 
övgüye susamışçasına şöhret ve şeref peşinde de değiliz. 
Ailemiz, dostlarımız, işimiz, ve muhitimiz için canla başla 
çalıştığımızda herkesten sevgi gösterilerine şahit oluyoruz.
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Bazen, daha büyük sorumluluk ve güven gerektiren görev
lere aday gösterildiğimiz zaman mütevazı bir şekilde minnet 
duygularımızı ifade edip, canla başla ve katıksız bir görev 
ruhuyle hemen işe koyuluyoruz. Asıl önderlik, anladık ki, 
boş bir güç gösterisi ve gurur vesilesi olmaktan çok etkili 
örnekler verebilmektir.

Eriştiğimiz başka bir olgunluk, faydalı ve mutlu bir kişi 
olabilmek için çevremizdeki insanlardan daha yüksek se
viyede olmamıza gerek olmadığını öğrenmek oldu. Çoğu
muz, önder, veya ünlü kişi olacak nitelikte değiliz, zaten 
bunu istemeyiz de. Seve seve yaptığımız hizmet, tam olarak 
yerine getirmeye çalıştığımız yükümlülüklerimiz, sineya çek
tiğimiz veya Tanrı’ nın yardımıyle hallettiğimiz dertlerimiz, 
evde veya dışarda, müşterek gayret gerektiği zaman elbirliği 
ile o işin altından kalkılabileceğini bilmek, Tann’nın na
zarında bütün insanlann bir değeri olduğu gerçeği, karşılıksız 
verilen sevginin ayni şekilde sevgi getirdiğinin delili, kendi 
kendimizi kapattığımız hapishanelerde artık kendimizi ezelî 
yanlızlığa 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 ha- 
kettiğimiz ödüllerdir, hiç bir gösteriş, Ün ve maddî varlık 
bunların yerini tutamaz. Gerçek ihtiras, eskiden bizim düşün
düğümüzden tamamen farklı olup, Tanrı’nın lûtfu sayesinde 
faydalı bir yaşam sürdürmek ve hayat yolunda mütevazi bir 
şekilde yürümek arzusudur.

A.A.’nın On iki basamağının kısaca incelenmesi burada 
sona ermektedir. Bunu yaparken so run larım ızla  okadar cok 
uğraştık ki, okuyucular, A.A.’yı iç karartıcı bir dert yuvası 
olarak düşünebilirler. Gerçi, bu düşüncede de bir hakikat 
payı vardır, zira bizler ciddî sorunları olan kimseleriz, ama 
selâmete erişmenin yolunu da bulduğumuza inanıyoruz, ve
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bildiklerimizi arzu eden herkesle paylaşmaya hazırız. İşin 
başlangıç noktası, kendimize, çevremize ve bizi gözeten 
Tanrı’ ya karşı dürüst olmakla, ve soranlarımızı bilip, 
çözebileceklerimizi çözüp, gücümüzün yetmediklerini kabul 
etmekle başlar. Anlayış, doğra davranışların kapısını açan 
bir anahtardır. Yaptığımız doğra işler, faydalı bir yaşamın 
temel unsuvlandır. Makbul bir hayat tarzından elde edilecek 
haz, On ikinci basamağın ruhudur. Temenni edelim ki, her 
birimiz şu aşağıdaki sâde duanın içindeki derin manayı her 
gün daha derinden anlayalım: “Yarabbi, değiştiremiyeceğim 
şeyleri kabullenmem için bana iç huzura ve tevekkül, de
ğiştirebileceklerim için cesaret, ve aradaki farkı anlamam 
için de basiret ihsan eyle.”



ONIKI
GELENEK



Birinci Gelenek
"Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel 
iyileşme AA ’nm birliğine bağlıdır."

A D SIZ  Alkoliklerin birliği, topluluğumuzun sahip olduğu 
en önemli değerdir. Bizlerin ve bundan sonra aramıza 
katılacak olanların yaşamları tamamen buna bağlıdır. Ya bir 
bütün olarak kalırız, ya da AA ölür. Birlik olmadan AA’nın 
nabzı atmaya devam edemez; dünyanın dört bir yanına 
yayılmış olan hayat damarlarımız, Tanrının hayat veren 
lütfunu taşıyamaz; Onun bize verdiği bu armağan amaçsızca 
harcanmış olur. Yanlızhklanna dönen alkolikler, UAA ne 
yüce bir iş başarabilirdi” diye bize sitemde bulunabilirler.

Bazıları, “Yani AA’da bireylerin pek bir önemi yok mu? 
Kişiler kendi grubunun egemenliği altında eziliyor veya yok 
mu ediliyor?” diye endişe içinde sorabilirler.

Bu soruyu tabii ki kesinlikle “hayır!” diye yanıtlıyoruz. 
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 AA diğerini herhangi bir şey 
yapmaya zorlayamaz, kimse cezalandınlamaz veya ihraç 
edilemez. İyileşme yolundaki Oniki Basamağımız önerilerden 
ibarettir. AA’nın birliğinin güvencesi olan Oniki Geleneğin 
hiçbirinde “yapma!” sözcüğü geçmez. Sürekli olarak tekrar
lanan “şöyle yapmalıyız!” dır, “şöyle yapmalısın!” değil.

Bireye verilen tüm bu özgürlükler çoğu insanın aklına 
anarşiyi getirir. AA’ya yeni gelenler büyük bir şaşkınlığa 
uğrar, mutlak bir özgürlüğün yanısıra, faaliyetleri ve amacı 
konusunda AA’nın karşı konulmaz bir gücü olduğunu far-: 
kederler. “Nasıl olur da böyle anarşist bir grup birlikte bir 
şeyler üretebilir? Ortak çıkarlarını nasıl ilk plana alabilirler?
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Yarabbi, bunları bir arada tutan nedir?” diye sormaktan 
kendilerini alamazlar.

Daha yakından göz atanlar bu garip çelişkiyi çözerler. Her 
AA üyesi iyileşme programına uyum sağlamalıdır, bu da 
onun manevî ilkelere uymasına bağlıdır. Bu yoldan fazlaca 
ayrılırsa cezası hastalık ve ölüme kadar gidebilir, önceleri, 
mecbur olduğu için bu yaşam düzenine katlanırsa da daha 
sonra, gerçekten içinde yaşamak istediği bir yaşam tarzını 
keşfettiğini farkeder. Dahası, bu paha biçilmez armağanı 
korumanın tek yolunun onu paylaşmak olduğunu farkeder. 
A.A’nın mesajını başkalarına da iletmek bu işin ruhudur. 
Onikinci basamak çalışması bir grup oluşturduğu anda, 
ortaya bir şey daha çıkar. Çoğu kişi grup olmadan iyileşe
mez. Büyük bir bütünün sadece küçük bir parçası olduğunu, 
ve bu kardeşlik kuruluşunun korunması için hiçbir özverinin 
ifrat olmadığı gerçeğini kavramaya başlar. İçindeki arzu ve 
ihtirasların sesinin gruba zarar verecek duruma geldiğinde 
susturulması gerektiğini öğrenir. Grubun hayatiyetini sür
dürmesi gerektiği, yoksa bireyin yok olacağı gerçeği açıklık 
kazanır.

Böylece, grup halinde en iyi nasıl yaşanıp faaliyet gösteri
leceği en önemli sorun haline geldi. İçinde yaşadığımız 
dünyada, kişilerin, halkları toptan yok edebildiklerine şahit 
olduk. Refah, iktidar ve saygınlık adına verilen mücadele 
insanlığı bugüne dek hırpalayıp durdu. Eğer güçlü kişiler bile 
barış ve uyum arayışında tıkanıp kalmışlarsa bizim kararsız 
alkolikler takımının hâli ne olacaktı? Bir zamanlar kişisel 
iyileşme için mücadele ve dua eden bizler, aynı isteklilikle 
AA’nın kendi varlığını sürdürebileceği ilkeleri araştırmaya 
koyulduk. Deneyimlerimizin örsünde topluluğumuzun yapısı 
da biçimlenmeye başladı.

Uçakları Büyük Okyanus’a düşen Eddie Rickenbacker ve 
cesur arkadaşlarının hikâyesini birçok şehir ve kasabada



b i r i n c i  g e l e n e k 121

yeniden yaşattık, Bizim gibi onlar da, kendilerini ölümden 
kurtulmuş, fakat hâlâ acımasız denizin tehdidi karşısında 
bulmuşlardı. Ortak çıkarlarının herşeyden önde geldiğini ne 
kadar isabetle farketmişlerdi. Hiç kimse ekmek ve su konu
sunda bencil olamazdı. Her birey diğerlerini de düşünmek 
zorundaydı, ve inançlarını güçlü tutarak gerçek kudreti bu
labileceklerini biliyorlardı. Ve bu kudreti, derme çatma 
teknelerinin bütün güvensizliğini, belirsizlik, acı, korku ve 
umutsuzluğu, hatta içlerinden birinin "ölümünü dahi göğüs
leyecek derecede bulmuşlardı.

AA’da da aynen böyle olmuştur. Bugünkü yapımız iman 
ve emeğimizi birleştirerek, inanılması güç bir deneyimden 
aldığımız dersler üzerine kurulabilmiştir. Bu dersler, bugün 
Adsız Alkoliklerin Oniki Geleneğinde yaşamaktadırlar, ve 
Tanrının izniyle, O’nun planındaki görevimiz sürdüğü süre
ce, bizi birarada tutacaklardır.



İkinci Gelenek
"Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite 
vardır, o da grup bilincimizde ifadesini bulan 
sevgi dolu bir Tanrıdır. Liderlerimiz yönetici 
digil, güvenilir hizmetkârlardır. "

A a  yönünü nereden alu? Onu kim yönetir? Bu konu, dos
tlarımız ve aramıza yeni katılanlar için bir bilmecedir. Üyele
rimize, demeğinizin ne yönetim yetkisini haiz bir başkam, ne 
herkesi aidatım ödemeye zorlayan bir muhasebecisi, ne de 
yoldan çıkmış bir üyeyi kapı dışarı atacak bir yönetim kuru
lunun olmadığı, ve hiç bir A.A. mensubunun bir diğerine 
emir verip itaate zorlayamıyacağı anlatıldığında hayretlerini 
gizleyemeyip itiraz ediyorlar. “Bu gerçek olamaz. Bu işin bir 
püf noktası olması lâzım.” Sonra, bu pratik insanlar İkinci 
Geleneği okuduklarında AA’daki tek otoritenin, kendini 
grubun bilincinde yansıttığı şekliyle, bizleri seven ve koruyan 
bir Tanrı olduğunu öğrenirler. Kuşkuyla, deneyimli bir AA 
üyesine bunun gerçekten işleyip işlemediğini sorarlar. Üye 
sabırla cevap verir. “Evet, kesinlikle işler bu sistem”. Dost
lar, açıklamayı belirsiz, bulanık ve safça bularak homurdanır
lar. Sonra bizi kuşkulu bakışlarla izlemeye başlarlar. AA’mn 
hikâyesinden bir bölümünü alır ve kısa bir sürede somut 
olgulara ulaşırlar.

AA yaşamının hangi olguları bizleri bu görünüşte uygula
namaz prensibe ulaştırıyor?

John Doe, iyi bir AA, diyelim ki ABD’nin Middletown 
kentine taşındı. Şimdi yalnızdır ve kendisine AA tarafından 
karşılıksız olarak verilen mesajı diğer alkoliklere iletmedikçe 
ayık, hatta hayatta kalamayacağını düşünmektedir. Kendini 
manevi ve ahlâki bir baskı altında hisseder. Çünkü belki de 
onun yardım elinin ulaşılabileceği yüzlerce kişi acı çekmekte
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dir. Aynı zamanda bıraktığı kentteki grubunu özler. Diğer 
alkoliklerin ona duyduğu ihtiyaç kadar, o da başka alko
likleri gereksinmektedir. Din adamlarını, doktorları, editör
leri, polisleri, barmenleri vs. ziyaret eder. Sonunda Middle- 
town’da bir grup oluşagelmiştir, kurucusu da kendisidir.

Başlangıçta kurucu olarak patron kendisidir. Başka kim 
olabilir? Ama çok geçmeden her şeyi yönetme konusunda 
sahip olduğunu varsaydığı otorite, yardım ettiği alkoliklerce 
paylaşılmaya başlanır. Bu anda müşfik diktatör, dostlarından 
oluşan bir komitenin başkam hâline gelir. Bunlar, grubun 
gelişen hizmet hiyerarşisidir. Şüphesiz hepsi kendiliğinden bu 
göreve atanmışlardır. Çünkü başka bir yol mevcut değildir. 
Birkaç ay içinde AA, Middletown’da birden gelişiverir.

Kurucu ve arkadaşları, oluşturdukları maneviyatı aralarına 
yeni katılanlara iletirler, salonlar kiralarlar, hastane işlerini 
ayarlarlar ve alkoliklerin eşlerine kilolarca kahve pişirmelerim 
rica ederler. Kurucu ve arkadaşları, şöhretin cazibesine biraz 
da olsa kapılabilirler. Nihayet onlar da insandır. Birbirlerine 
şöyle derler: “Belki bu kentteki AA*yı denetimimizde tutmak 
iyi olacaktır. Biz deneyimliyiz, ayrıca şu sarhoşlara yaptığımız 
iyiliklere bakın, bize minnet duymaları gerekmez mi?” Kurucu 
ve arkadaşları bazan daha olgun ve daha alçakgönüllü 
olabilirler. Ama bu aşamada çoğunlukta değildirler.

Artan sancılar şimdi grubu rahatsız etmektedir. Dilenciler 
dilenmekte, yalnızlar acı çekmektedir. Sorunlar bir çığ gibi 
büyür. Daha önemlisi, grupta giderek bir yaygaraya 
dönüşen dedikodu fısıltıları dolanır. “Bu eskiler, grubu 
ilelebet yönetebileceklerini mi düşünüyorlar? Seçime gide
lim!” Kurucu ve arkadaştan incinmiş ve moralleri bozul
muştur. Krizler arasında bocalarlar, üyelerle konuşarak ken
dilerini savunurlar, ama hiç birinin yaran olmaz. Devrim 
başlamıştır! Grup bilinci galip gelmek üzeredir.

Sıra seçime gelmiştir. Kurucu ve arkadaştan iyi hizmet
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etmişlerse, hiç beklemedikleri şekilde bir sûre için yeniden 
eski yerlerine getirilebilirler. Ama eğer demokrasinin yükselen 
dalgasına güçlü bir direnç gösterdilerse, aceleyle kenara 
itilirler. Her iki durumda da, grup şimdi rotasyona tâbi ve 
otoritesi büyük ölçüde kısıtlanmış bir yönetim komitesine 
sahiptir. Komite üyelerinin hiçbir anlamda grubu yönetme 
ya da direktif verme yetkileri yoktur. Onlar hizmetkârlardır. 
Sahip oldukları şey, grubun günlük işlerini görmenin bazan 
teşekkürsüz bile kalan ayrıcalığıdır. Başkanın yönetiminde, 
halkla ilişkileri yürütürler, toplantıları düzenlerler. Son 
derece güvenilir olan veznedar, dolaştırılan şapkadan parayı 
alır, bankaya yatırır, kirayı ve diğer faturaları öder, iş top
lantılarında düzenli olarak rapor sunar. Sekreter gerekli 
bilgilerin masanın üzerinde bulunmasını sağlar, mektupları 
yanıtlar ve toplantı çağalarını gönderir. Bunlar grubun çalış
masını sağlayan temel hizmetlerdir. Komite hiçbir manevi 
tavsiyede bulunmaz. Kimsenin yönetimini yargılamaz, emirler 
vermez, içlerinden herhangi biri bu tür şeyler yapmaya 
kalkışırsa ilk seçimlerde derhal uzaklaştırılır. Ve böylece geç 
te olsa birer senatör değil, gerçekten hizmetkâr olduklarının 
bilincine varırlar. Bunlar evrensel deneyimlerdir. Böylece, 
AA’nın her kuruluşunda grup bilinci, liderlerin hangi 
kurallara göre hizmet vereceklerini belirler.

Bu bizi doğrudan doğruya, “AA’da gerçek bir liderlik var 
mı?” sorusuna götürür. Bu soruya en kesin yanıt, “evet, 
görünüşteki eksikliğine rağmen var.” Yine, görevlerinden alı
nan kurucu ve arkadaşlarına dönelim. Onlara ne olur? 
Kızgınlık ve gerginlikleri geçince belli belirsiz bir değişme 
başlar. En sonunda AA argosunda “yaşlı devlet adamı” ve 
“devrik diktatör” diye anılan iki sınıfa aynlırlar. “Yaşh 
devlet adamı”, grup karanndaki bilgeliği sezebilen, statü
sündeki düşmeden dolayı küskünlüğe kapılmayan, muha
kemesi hatın saydır deneyimlerle güçlenmiş, sağdayulu bir
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yargıya sahip, bir kenarda sükûnet ve sabırla gelişmeleri 
izleyen biridir. “Devrik diktatör” ise grubun, kendisi ol
maksızın devam edemeyeceğine kesinlikle inanmış, yeniden 
seçilmek için dolaplar çeviren, kendine acıyarak kendini tüke
ten kimsedir. O kadar ki, bazıları tüm AA ruhu ve ilkelerini 
yitirerek yeniden sarhoşluğa itilirler. Zaman zaman, AA’nm 
manzarası böyle kendini tüketimiş ızdırap içinde kıvranan 
kimselerle dolup taşar.

Derneğimizin eski üyelerinden hemen hepsi, bir dereceye 
kadar bu süreçten geçmiştir. Neyse ki devrik diktatörlerin 
çoğu kurtulur ve yaşlı devlet adamı kimliğine ulaşırlar, ve 
AA’nın gerçek ve kalıcı liderliğini oluştururlar. Sükûnetle 
belirttikleri düşünceleri, kesin bilgileri ve alçakgönüllülükleri 
bunalımlara çare bulur. Durumlar karıştığı zaman grup 
onlardan tavsiye ister. Bu insanlar, gurup bilincinin gerçek 
sesidirler, ve nitekim AA’nın gerçek sesi sayılırlar. Hükme
derek yönetmezler, örnek olarak önderlik yaparlar. Bu 
deneyim bizi, eski üyelerin tavsiyeleri sayesinde grup bi
lincimizin uzun dönemde herhangi bir liderden daha etkin 
olacağı kanaatine ulaştırır.

AA henüz üç yaşındayken, bu ilkeyi doğrulayan bir olay 
yaşandı. AA’nm ilk üyelerinden biri, kendi arzusuna aykın 
bir biçimde, grup görüşünü benimsemeye zorlanmıştı. Olayla
rın öyküsü kendi anlatımıyla şöyle:

“Bir gün New York’ta bir hastanede Onikinci Basamak 
uyguluyordum. Hastanenin sahibi beni bürosuna çağırdı; 
‘Bili,’ dedi, ‘senin malî açıdan zor durumda olman üzücü. 
Çevrendeki tüm sarhoşlar iyi dürümdalar ve iyi para ka
zanıyorlar. Sense bu işe tüm zamanım veriyorsun ve vaziyetin 
iyi değil. Haksızlık bu...’ Charlie bana eski yıllara ait bir 
bilanço gösterdi. ‘Bu, hastanenin 1920lerde kazandığı parayı 
gösteriyor. Ayda binlerce dolar. Şimdi de o yıllardaki gibi 
iyi kazanabiliriz, ancak sen bana yardım edersen. Neden işini
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buraya taşımıyorsun? Sana bir büro, iyi bir avans hesabı, 
kârdan da iyi bir hisse veririm. Üç yıl önce başhekim 
Silkwirth, sarhoşlara ruhsal yoldan yardım etmeyi önerdi
ğinde, bu fikir bana çılgınca gelmişti. Ama şimdi fikrimi 
değiştirdim. Bir gün, bu bir zamanların sarhoşlan, Madison 
Square Garden^ bile dolduracaklar, öyleyse sen neden sefalet 
çekesin? Sana önerdiğim iş, tamamıyla prensiplere uygun. 
Sen amatör bir terapist olabilir ve profesyonellerden daha 
fazla başan sağlayabilirsin.’

“Şaşkına dönmüştüm. Charlie’nin önerisinin gerçekten 
dürüst olduğunu farkedene kadar bir süre vicdan azabı 
çektim. Amatör bir terapist olmamda hiçbir salonca yoktu. 
Çalıştığı mağazadan even hergün tükenmiş bir halde gelen 
Lois’i düşündüm. Eve, hiçbir katkıda bulunmayan bir sürü 
sarhoşa yemek yapmak için geliyordu. Wall Streetli ala
caklılarıma borçlu olduğum büyük miktardaki parayı dü
şündüm. Aklıma, gene kazançlarına kavuşan birkaç alkolik 
arkadaşım geldi. Kendi kendime, neden ben de onlar gibi 
kazanmayayım dedim.”

“Charlie’den düşünmek için biraz zaman istemiştim ama, 
neredeyse kararımı vermiş gibiydim. Metroyla Brooklyn’e 
giderken âniden kutsal rehberin bir ışığını görür gibi oldum. 
Bu sadece tek bir cümleydi ama, çok ikna ediciydi. Aslında 
doğrudan doğruya İncilden alınmıştı. Bir ses, sürekli olarak, 
şöyle diyordu: ‘İşçi, ücretine lâyıktır’.”

Eve vardığımda Lois’e her zamanki gibi yemek yaparken 
buldum. Üç sarhoş ta mutfak kapısından, aç gözlerle onu 
seyrediyorlandı. Onu bir kenara çektim ve müthiş haberi 
verdim. İlgilenmişti ama, umduğum kadar da heyecanlan- 
mamıştı. O gece toplantı vardı. Gerçi barındırdığımız alko
liklerin hiçbiri ayılmamıştı, ama ayık olan başkaları vardı. 
Kanlarıyla birlikte salondaydılar. Onlara, hemen yakaladığım 
şansı anlattım. Kayıtsız, duygusuz yüzlerini ve üzerimde
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odaklaştırdıklan sabit bakışlarını hiçbir zaman unutmaya
cağım. Hevesim giderek azaldı ve öyküm sona erdi. Bunu 
uzun bir sessizlik izledi.

Arkadaşlarımdan biri, neredeyse ürkerek konuşmaya baş
ladı. ‘Ne kadar zor durumda olduğunu biliyoruz, Bili, ve bu 
bizi çok üzüyor. Bu durum için ne yapabileceğimizi sık sık 
düşündük. Ama senin şimdi önerdiğin şeyin bizi çok daha 
fazla üzdüğünü söylersem, sanırım buradaki herkesin adına 
konuşmuş olurum.* Konuşanın sesi giderek daha güvenli bir 
hâle geldi. ‘Bilmiyor musun ki?’ diye sürdürdü! ‘Sen hiçbir 
zaman bir profesyonel olamazsın. Charlie bize ne kadar 
cömert davransa da onun veya başkasının hastanesine bağla- 
namayacağımızı göremiyor musun? Charlie’hin önerisinin 
dürüst olduğunu söylüyorsun. Tabii ki dürüst, ama bizim 
devam etmemiz için, ahlâk yeterli değil. Daha iyi bir şeyler 
gerekiyor. Kuşkusuz Charlie’nin düşüncesi iyi. Ama yeterince 
iyi değil. Bu bir ölüm kalım meselesi Bili. Ve bize en iyiden 
başka hiçbir şey yarar sağlayamaz.’ Konuşan arkadaş devam 
ederken, diğerleri meydan okuyan ifadelerle bana baktılar. 
‘Bili, burada yaptığımız toplantılarda sen sık sık iyi en iyinin 
düşmanıdır, demez miydin? Pekâlâ, işte bu söylediğinin 
örneğini yaşıyoruz şimdi. Bize bunu yapamazsın.’

“Grup bilinci bu şekilde konuştu. Grup haklıydı, bense 
haksız. Metrodaki ses, Tann’mn sesi değildi. Gerçek ses işte 
buradaydı. Kaynağı arkadaşlanmdı. Dinledim ve Tann’ya 
şükürler olsun ki, itaat ettim.”



Üçüncü Gelenek
“AA üyesi olabilmek için gereken tek şey, 
içkiyi bırakmak konusunda arzulu olmaktır."

Bu geleneğin anlamı büyüktür. Çünkü AA, içkiyle ciddî 
problemi olan herkese “Eğer sen, ‘ben bir AA üyesiyim’ 
diyorsan, AA üyesi sayılırsın” demektedir. “AA’ya dahil 
olduğunu söylersin ve kimse seni dışarıda bırakamaz. Kim 
olduğunun, ne kadar düştüğünün, duygusal problemlerinin 
ciddiyet derecesinin ve hatta işlediğin suçların bile önemi 
yoktur; ne olursa olsun, seni AA’dan yoksun bırakamayız. 
Ne kadar yoldan çıkmış ve kötü bir insan olsan da bize zarar 
vermeyeceğinden eminiz. Biz sadece ayıklık konusunda bizim 
yakaladığımız büyük fırsatı senin de elde ettiğine emin olmak 
isteriz. Kısacası, sen kendini üye ilân ettiğin an, bir AA üyesi 
sayılırsın.”

“Üyelik konusunda bu prensibi yerleştirmek, yıllar süren 
zorlu deneyimlerin sonunda mümkün oldu. İlk zamanları
mızda hiç bir şey AA’dan daha hassas, daha kırılgan 
olamazdı. Yaklaştığımız bir alkolik bize nadiren ilgi göste
rirdi; bize katılanlann çoğu fırtınada titreyen mum ışıklan 
gibiydi. Zamanla, onlann kararsız ışıklan da sönüp gitti ve 
bir daha canlandınlamadı. Birbirimize söyleyemediğimiz ama 
sürekli olarak kafamızda olan “şimdi sıra hangimizde” 
endişesiydi. Bir üyemiz bize o günlerden cardı bir anı nakletti: 

“Bir zamanlar, her AA grubunun çeşitli üyelik kurallan 
vardı. Herkes, birşeylerin ya da binlerinin kayığı devirip, 
hepimizi yeniden içkiye boğacağından aklı başından gider- 
cesine korkuyordu. Vakıf ofisimiz bütün gruplardan, uygu
ladıktan ‘koruyucu’ düzenlemelerin listesini göndermelerini 
istedi. Gelen listelerin toplam uzunluğu bir kilometreyi 
buluyordu. Eğer o kurallann tümü, her yerde uygulanıyor
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olsaydı, hiç kimsenin AA*ya katılması mümkün olmazdı. İşte 
bizim endişe ve korkularımız bu denli büyüktü.”

“AA*ya ‘tam alkolikler’ dediğimiz gruptan başka kimseyi 
almamaya karar vermiştik Bunların, içkiye düşkünlükleri ve 
bundan doğacak talihsiz sonuçlar dışında hiç bir problem 
leri olamazdı.- Böylece dilenciler, serseriler, deliler, mahkûm
lar, eşcinseller, çılgınlar ve düşmüş kadınlara kapımız ke
sinlikle kapalı olacaktı. Evet efendim, biz sadece katıksız ve 
saygıdeğer alkoliklere hizmet edecektik... Diğerleri bizi ke
sinlikle mahvederdi. Üstelik onları içimize alırsak, saygıdeğer 
insanlar bizim için ne derdi? Böylece AA’nın etrafım sık 
ağlardan yapılmış bir çitle örmüştük..”

Bu şimdi size komik geliyordur belki. Belki de biz eskilerin 
oldukça katı ve hoşgörüsüz olduğunu düşünüyorsunuzdur. 
Ama bunda o zaman hiç bir acayiplik yoktu. Karamsardık, 
çünkü yaşamımızın ve yuvamızın tehdit altında olduğunu 
hissediyorduk. Ve bunun şakası yoktu. ‘Hoşgörüsüz’ diyor
sunuz, değil mi? Kabul, korkuyorduk. Ve doğal olarak, 
herkes korktuğunda nasıl davranıyorsa biz de öyle davran
maya başladık. Korku, hoş görüsüzlüğün gerçek nedeni değil 
inidir? Evet, biz hoşgörüden mahrumduk.”

“O zamanlar bütün korkuların temelsiz olduğunu nereden 
bilebilirdik? Bu zaman zaman çekindiğimiz binlerce insanın, 
hayret verici bir şekilde şifa bulacaklarım, ve bizim en 
gayretli elemanlarımız ve samimi arkadaşlarımız olacaklarım 
nerden bilebilirdik? AA içindeki boşanma oranının, orta
lamanın çok altında olacağı inanılır bir şey miydi? O 
zamanlar, bu tehlikeli saydığımız insanlann bize sabır ve 
hoşgörüyü en iyi öğreten öğretmenlerimiz olacaklarını bile
bilir miydik? Ve, akla gelebilecek her türlü karakteri içeren, 
ırk, inanç, politika ve dile ilişkin her türlü engeli kolaylıkla 
aşan bir derneği kim hayal edebilirdi?”

AA en sonunda, üyelikle ilgili tüm kurallardan neden
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vazgeçti? Alkolik olup olmadıkları ve AA*ya katılma konu* 
lanndaki karar yetkisini, neden başvuranların kendilerine 
bıraktık? Tüm demeklerin ve hükümetlerin uygulamalarının 
aksine, neden kimseyi cezalandırmayacağımızı, kimseyi üyelik
ten yoksun bırakmayacağımızı, hiç kimseyi herhangi bir şey 
ödemeye, herhangi bir şeye inanmaya ve uymaya zorlama
mamız gerektiğini söyleme cesaretini gösterdik?

İşte bunun üçüncü gelenekte görülen yanıtı, basitlik ve 
sadelikti. Tecrübe bize nihayet şunu göstermişti ki, bir 
alkoliğin tüm şansım elinden almak bazan onun ölüm 
hükmünü il&n etmek ve genellikle de onu sonsuz bir sefalete 
mahkûm etmek demekti. Kim hasta kardeşinin hem yargıcı, 
hem jürisi, hem de cellâdı olmaya cüret edebilirdi?

Bu olasılıkları birbiri ardına farkeden gruplar, sonunda 
tüm üyelik kurallarım kaldırdılar. Birbirini izleyen dramatik 
deneyimler bu konudaki kararlılığı perçinledi ve sonunda bu 
uygulama evrensel bir nitelik kazandı. İşte iki örnek:

AA takvimine göre ikinci yılı yaşıyorduk. Bu tarihte 
yüzlerini ışığa doğru çevirmeye çabalayan isimsiz iki alkolik 
grubundan başka bir şey yoktu ortalarda. Bu gruplardan 
birine yeni biri geldi ve kapıyı çalarak içeri girmek için izin 
istedi. Grubun en yaşlı üyesiyle içtenlikle konuştu. Duru
munun ümitsiz olduğunu ve herşeyin ötesinde iyi olmak 
istediğini hemen belli etti. “Ama” diye sordu, “grubunuza 
katılmama izin verecek misiniz? Alkolizmden de kötü bir 
başka iptilamn da kurbanı olduğum için, beni aranızda 
istemeyebilirsiniz. Ne dersiniz?”

Bir ikilemle karşıya idik. Grup ne yapmalıydı? En yaşlı 
üye diğer iki üyeyi topladı ve gerçekleri önlerine serdi: 
“Pekâlâ, ne yapalım? Eğer onu geri çevirirsek hemen ölür. 
Aramıza alırsak ne belâlar yaratacağını Tanrı bilir. Yanıtımız 
ne olacak, evet me hayır mı?”

Yaşlılar önce sadece itirazlarını dile getirdiler. “Biz,"
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dediler, “sadece alkoliklerle uğraşırız. Bu adamı çoğunluğun 
uğruna feda etmemiz gerekmez mi?” Yeni gelenin kaderi 
boşlukta sallanırken, tartışma da bu şekilde sürüp gitti. 
Derken üç üyeden biri, çok farklı bir biçimde konuştu: 
“Gerçekte biz kendi prestijimiz için endişe ediyoruz” dedi. 
“Bu acayip alkoliğin getireceği belâlardan çok daha fazla, 
insanların bizim hakkımızda söyleyebileceklerinden korku
yoruz. Biz tartışırken aklımdan dürt kısa sözcük geçiyordu: 
‘O olsa ne yapardı’ diyordu birşey sürekli bana.” Başka tek 
kelime konuşulmadı. Zaten başka ne söylenebilirdi ki?

Yeni gelen coşkuya kapılmış bir durumda Oniki Basamak 
Çalışması’na daldı. AA’mn mesajini, durmak yorulmak 
bilmeden pek çok kişiye iletti. Bu pek çok kişi daha sonra 
binlerce kişi oldu. Diğer problemiyle asla kimseyi rahatsız 
etmedi. AA, Üçüncü Geleneğini oluşturma yolunda ilk 
adımım atmıştı.

Çift damgalı adamın aramıza katılmak için kapımızı 
çalışının üstünden çok geçmeden AA’mn diğer grubu, ken
disinden Ed diye sözedeceğimiz bir satıcıyı üyeliğe aldı. Bu 
kimse bir satıcının olabileceği denli atılgan ve zorlu biriydi. 
AA’nın nasıl geliştirilebileceğine dair, dakikada en az bir 
fikir geliştiriyordu. Otomobil cilâsım pazarlarken nasıl tut
kuyla doluysa, fikirlerini üyelere satarken de aynı tutkuyla 
yamp tutuşuyordu. Ama bütün bunların yanında öyle bir 
fikri vardı ki, pazarlanır gibi değildi. Ed bir tanrıtanımazdı. 
En koyu saplantısı, AA’nın ‘Tanrı saçmalığı’ olmadan, daha 
iyi çalışabileceğiydi. Herkese kuru sıkı tehditler savurdu ve 
herkes de onun yeniden içkiye döneceği günü beklemeye 
başladı. Çünkü biliyorsunuz, AA o zamanlar dindar bir 
gruptu. Kutsal şeylere saygısızlığın ağır bir cezası olmalı diye 
düşünülürdü. Oysa Ed çektiği sıkıntıya rağmen bir ayık 
kalmayı becerdi.

Bir gün toplantıda konuşma sırası ona geldi. Ne olacağını
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bildiğimiz için korkudan titriyorduk. Aramızdaki dayanış
mayı övdükten sonra, ailesinin nasıl biraraya geldiğini anlattı, 
dürüstlüğün erdemlerini övdü, Onikinci Basamak Çalışması
nın coşkusunu hatırlattı ve ardından bombayı patlattı.: “Bu 
Tanrı olayına dayanamıyorum” dedi, “zayıf insanlar için bir 
yığın boş söz. Bu grubun ona ihtiyacı yok, ve ben de ona 
karşıyım. Cehenneme kadar yolu var..”

Toplantıyı bir kızgınlık dalgası sardı, ve bu, tüm üyeleri 
tek bir karara sürükledi: “Atılsın.”

Yaşlılar Ed’i bir kenara çektiler. “Burada bu şekilde 
konuşamazsın” dediler, “ya bundan vazgeçersin, ya da çeker 
gidersin..” Ed yüzünde müthiş alaycı bir ifadeyle onlara 
döndü, “Ya... öyle mi?” dedi, kitap raflarından birine uzandı 
ve bir tomar kâğıt aldı. En üstte o sıralar henüz hazır- 
lanmakta olan ‘Adsız Alkolikler’ kitabının önsözü duruyordu. 
Yüksek sesle şunları okudu: “AA üyeliği için gereken tek 
nitelik içkiyi bırakma isteğidir.” Ara vermeden sürdürdü: 
“Sizler bunları yazarken samimi miydiniz yoksa lâf olsun 
diye mi yazdımz?”

Zayıf yerlerinden yakalanmış olan yaşlılar donakaldılar. 
Ve böylece Ed üye olarak kalmaya devam etti.

Ed sadece grupta kalmadı, ayık olarak kaldı, aylar boyun
ca. Ayık kalma süresi uzadıkça, sesi Tanrıca karşı daha da 
yükseliyordu.

Grup öylesine derin bir kasvete garkolmuştu ki, tüm 
kardeşçe dayanışma bağları yokolmuştu. Üyeler “ne zaman, 
ah ne zaman bu adam yeniden içkiye başlayacak?” diye 
söyleniyorlardı. Ed bir süre sonra kent dışında bir satış işi 
aldı. Bir kaç gün geçmişti ki haber geldi. Ed para istediğini 
bildiren bir telgraf göndermişti ve herkes bunun ne anlama 
geldiğini biliyordu. Sonra telefon etti. O günlerde Onikinci 
Basamak görevi için ne kadar umut verici olup olmadığına 
bakmaksızın, nereye olsa giderdik. Ama bu defa kimse
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yerinden kıpırdamadı. “Onu yalnız bırakın. Bu kez kendisi 
çabalasın, belki bundan ders alır..” dendi.

Ed yaklaşık iki hafta sonra bir gece, gizlice bir AA üyesinin 
evine girdi ve ailenin haberi olmadan yatağa yattı. Sabah 
evin reisi ve bir arkadaşı kahvelerini içiyorlarken, merdivende 
bir gürültü duydular. Ed’i görünce şaşırıp kaldılar. Ed 
dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle “Dostlar, siz sabah 
meditasyonunuzu yaptınız mı?” diye sordu. Dürüst olduğunu 
hemen anladılar. Ed öyküsünü parça parça anlattı.

Ed, yakın bir eyaletin ucuz bir oteline sığınmıştı. Tüm yar
dım istekleri geri çevrilince şu sözcükler hummalı beyninde 
çınlayıp durdu: “Beni terkettiler. Kendi yoldaşlarım tara
fından bile terkedildim. Bu herşeyin sonu demek... geriye 
hiçbirşey kalmadı.” Kendini yatağına atarken eli yatağın 
yanındaki bir kitaba çarptı. Kitabı açarak okudu. Bu bir 
Gideon İnciliydi. Ed o otel odasında gördüklerini ve hissettik
lerini hep sır olarak sakladı. Yıl 1938’di. O zamandan beri 
hiç içmedi.

Şimdi Ed’i tanıyan eskiler biraraya geldiklerinde “Eğer 
Ed’i kutsal şeylere saygısızlığından ötürü dışlamayı gerçekten 
becerseydik ne olurdu, ona ve daha sonra onun yardım ettiği 
diğerlerine neler olurdu?” diyerek ürperiyorlar.

Böylece Tann’nın eli bize daha başlangıçta şu sinyali 
vermişti ki, herhangi bir alkolik, kendisinin üyemiz olduğunu 
söylediği anda üyemiz olur.



Dördüncü Gelenek
“Her grup, diğer grupları ve bir bütün olarak 
A A ’yı etkileyen meseleler dışında, bağımsız 
olmahehr.”

Ö z e r k l ik  değerli bir sözcüktür. Ama bizimle ilgili olarak 
basit bir deyişle ‘AA’mn bir bütün olarak-tehdit edildiği 
durumlar hariç, her AA grubunun kendisini dilediği gibi 
yönetebileceği’ an lam ını taşır. Bu bizi Birinci Gelenekle 
karşılaştığımız soruya götürür: Bu kadar özgürlük akılsız- 
casına tehlikeli değil midir?

Yıllar boyunca, Oniki Basamak ve Geleneğimizden müm
kün olabilecek her türlü sapma denendi. Bu normaldi, çünkü 
biz egomuz tarafından yönlendirilen bireyler topluluğuyuz. 
Düzensiz bir yaşamın çocukları olarak, her işin altından 
kalkmak ve güya daha da akıllanmış olmak için, meydan 
okurcasına her türlü ateşle oynadık. Bizzat bu sapmalar, 
zengin bir deneme-yanılma süreci yarattı ve bu da bizi 
Tann’nın lûtfuyla, bugün bulunduğumuz yere getirdi.

1946’da, AA’nın gelenekleri ilk kez yayınlandığında, bütün 
AA gruplarının ne şiddette olursa olsun her türlü darbeye 
dayanabileceğinden emin olmuştuk. Şunu gördük ki aynen 
teker teker bireyler gibi, grup ta yaşamasını garanti edecek 
denenmiş prensiplere uymak zorundaydı. Ve şunu keşfettik 
ki deneme-yanılma sürecinde tam bir güvenlik vardı. Bundan 
o kadar emindik ki, AA geleneğinin orijinal ifadesinde şu 
anlamlı cümleye yer vermiştik: “Ayıklık yolunda biraraya 
gelmiş herhangi iki ya da üç alkolik, bir grup olarak eğer 
başka hiç bir derneğe bağlı değillerse, kendilerini bir AA 
grubu olarak adlandırabilirler.”

Bu ifade, bize her AA grubunu eylemlerinde sırf kendi 
vicdanına dayanan özerk bir kuruluş olarak ilân etme
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cesaretini verdi. Bu geniş özgürlük tasarısını hazırlarken de, 
sadece iki tehlike uyarısı eklemeyi zorunlu bulduk: Hiçbir 
grup bir bütün olarak AA ya zarar verecek bir şey yapmamak, 
ve kendisini başka hiçbir şey ya da hiçkimseye bağımlı 
kılmamalıydı. Bazı gruplara ‘ıslak’ bazılarına ‘kuru’, bazıla
rını da ‘cumhuriyetçiler’ ya da ‘komünist’ veya ‘katolik’, 
‘protestan’ biçiminde nitelendirmeye başlarsak bu gerçek 
tehlikeler doğuracaktı. AA grubu kendi rotasına sadık kal
malıydı, aksi halde kaybolup giderdi. Ayıklık onun biricik 
hedefi olmalıydı. Bunun dışındaki tüm konularda tam anla
mıyla istek ve davranış özgürlüğü olacaktı. Her grup yanlış 
yapma hakkına sahipti.

AA henüz gençken, bir yığın hevesli grup oluşuyordu. 
Middleton diye anacağımız bir kentte gerçekten harika bir 
grup çalışmaya başladı. Kent halkı bu grubun yapacaklarıyla 
çok ilgiliydi. Grubun hayalci yaşlıları, yenilikler hayâl etmeye 
başladılar. Kentin büyük bir alkolik merkezine ihtiyacı 
olduğunu düşündüler. Bu, AA gruplarının örneğini her yerde 
kurabileceği bir pilot tesis olacaktı. Zemin katta bir kulüp 
olacaktı. İkinci katta sarhoşlan ayıltacaklar ve kalan borçlan 
için onlara para vereceklerdi. Üçüncü katı ise bir eğitim 
projesine ayırmışlardı. Hayallerinde parıldayan merkez daha 
çok katlıydı ama başlangıçta üç kat işlerini görecekti. Bu 
projenin gerçekleşmesi çok para gerekiyordu, tabii başka
larının parası.. îster inanın ister inanmayın kentin zengin
leri projeyi benimsediler.

Fakat alkoliklerin arasında bir kaç muhalif te vardı. Bu 
muhalifler Vakfa, AA’nın New York’taki genel merkezine 
yazarak bu yeni akım hakkında bilgi istediler. Yaşlıların, 
yere sağlam basmak amacıyla, imtiyaz belgesi için Vakfa 
başvuracaklarını farkettiler. Bu birkaç muhalif rahatsızdı ve 
olaya kuşkuyla bakıyorlardı.

Tabii işin bir de reklâmcısı vardı, süper bir reklâmcı..
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Vakıf hiçkimseye özel bir imtiyaz belgesi çıkartmayacağını, 
ve AA guruplarında tedaviyle eğitimi karıştıran girişimlerin 
çıkmaza girdiğini bildirmesine rağmen bu teşvikçi, güzel 
konuşma yeteneğiyle tüm endişeleri yatıştırdı. Ve bu adam 
işleri daha da sağlama bağlamak için üç ortaklık oluşturdu, 
üçünün de başkanlığını üzerine aldı. Boyanan yeni merkez 
ışıldıyordu, samimi havası tüm kente yayıldı. Kısa sürede 
işler olağanüstü canlı gitmeye başladı. Merkezin sürekli 
çalışmasını sağlamak amacıyla altmışbir adet kural ve dü
zenleme kabul edildi.

Fakat ne yazık ki çok geçmeden bu parlak tablo ka
rarmaya başladı. Huzurun yerini karışıklık aldı. Bazı al
kolikler eğitim bekliyorlardı, ama alkolik olup olmadıkların
dan emin değillerdi. Bazılarının kişiliklerindeki bozukluklar 
belki ancak ödünç parayla düzelebilirdi. Bazıları, kulüp 
zihniyetliydi, ama aslında sorun yalnızlık çeken bir kalbe ilgi 
gösterilmesiydi. Bazı zamanlar kum gibi kaynayan başvurucu
lar, üç katı baştan sona katederlerdi. Bazılan en üstten 
başlayıp zemine doğru giderler ve kulüp üyesi olurlardı. 
Bazıları kulüpten başlayıp biraz cümbüş yaparlar, hastaneye 
yatırılırlar ve sonra eğitilmek üzere üçüncü kata geçirilirlerdi. 
Doğru; merkez arı kovanı gibi çalışıyordu ama arı kova
nından farklı olarak, burada karışıklık vardı. Açıktı ki böyle 
bir AA grubu bu tip bir projeyi yürütemezdi. Bu anlaşılmıştı 
ama artık çok geçti. Ardından kaçınılmaz patlama oldu — 
sanki Wombley’s Clapboard Fabrikasındaki gibi bir şey — 
endişe ve huzursuzluğun soğuk ve boğucu gazı grubun 

üzerine çöküverdi.
Ama bu gaz kalktığında harika bir şey oldu. Projenin baş 

teşvikçisi Vakıf bürosuna yazarak “keşke AA deneyimine 
biraz daha ilgi gösterseydim” dedi. Ve sonra bir AA klâsiği 
hâline gelecek olan bir şey yaptı. Cebinden çıkardığı Küçük 
bir kartın üzerinde “Middleton Grubu No: 1 Kural: 62”
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yazıyordu. Kart açıldığında ise çok dokunaklı tek bir cümle 
göze çarpıyordu: “Kendini çok fazla ciddiye alma!”

Böylece Dördüncü Gelenek çerçevesinde bir AA grubu, 
yanlış yapma hakkım kullanmış oldu. Dahası, bu grup, 
Adsız Alkolikler için büyük bir hizmet verdi. Çünkü alçak 
gönüllülük yoluyla öğrendiği dersleri uygulamak için bekle
mişti. Neşeyle kendini toparladı ve daha iyi faaliyetlere 
doğru yoluna devam etti. Hatta hayallerinin yıkıntıları 
arasında durmakta olan başmimar bile kendine gülebiliyordu. 
Ve bu da alçakgönüllülüğün zirvesi demekti.



Beşinci Gelenek
Her grubun yalnızca bir tek ana amacı vardır: 
Mesajini hâlâ acı çekmekte olan alkoliklere 
iletmek.

“ Ç iz m e d e n  yukarı çıkma!” Birçok şeyi kötü yapmak
tansa bir tek şeyi çok iyi yapmak iyidir. Bu, Beşinci Geleneğin 
ana temasıdır. Derneğimiz bu temanın çevresinde birlik içinde 
toplanır. Dayanışmamızın yaşaması için bu ilkenin gözetil
mesi şarttır.

Adsız Alkolikler, kanser tedavisini bulabilecek olan ve 
kanserli hastalar için çarenin ortaklaşa çabalarına bağlı ol
duğu bir grup doktora benzetilebilir. Gerçekten, böyle bir 
gruptaki her bir doktroun kendine özgü bir uzmanlığı olabilir 
ve zaman zaman grupla birlikte çalışmaktansa kendisini bu 
uzmanhk dalma adamak isteyebilir. Ama bir kez bir tedavi 
yönteminin izleri yakalandığında, ve ancak doktorların bir
leşik çabalarının bu yeni yöntemi bir neticeye ulaştırabileceği 
anlaşıldığında tümü kendilerini sadece kanserin tedavisine 
adamak zorunda hissedeceklerdir. Böyle mucizeVİ bir buluşun 
gözkamaştıncı parlaklığında her doktor, neye mâl olursa 
olsun, diğer hırslarını bir kenara bırakacaktır.

İçkiyle sorunu olanlara başkalarının nadiren yapabileceği 
yardımları yapabileceğini göstermiş olan Adsız Alkolikler, 
aynı zorlukla aynı derecede karşı karşıyadırlar. Her AA’nm 
kendisini yeni gelenlerle özdeşleştirme ve kendisini onlan 
iyileştirmeye adama konusundaki benzersiz yeteneği, hiçbir 
şekilde bilgi, güzel konuşma ya da diğer herhangi bir kişisel 
kabiliyetle ilgili değildir, önemli olan sadece, onun, ayıklığın 
anahtarım bulmuş olan bir alkolik alduğu gerçeğidir. Acı 
çekme ve iyileşme alkolikler arasında kolaylıkla birinden 
diğerine aktarılabilir, bir mirastır. Bu bize Tann’nın bir ar-
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mağamdır; bu armağuun bizim gibilere lütfedilmesini sağla
mak bugün yeryüzünün her yanındaki AAlara hayat veren, 
onlan yaşatan hedeftir.

Her AA’nın bu hedefe ulaşma konusundaki kararlığının 
bir sebebi de ayıklık denen kıymetli armağanı başkalarına 
vermedikçe, bizim de ona sahip olamıyacağımız gerçeğidir. 
Kanser tedavisini sahiplenen doktorlar kendi çıkarcılıkları 
yüzünden görevlerini ihmal ederlerse kendilerini suçlu hisse
deceklerdir. Ama yine de böyle bir ihmal onlan kanser 
tehlikesiyle yüzyüze getirmez. Ama biz, tedaviye muhtaç 
olanlan ihmal edersek, kendi hayat ve ruh sağlığımızı büyük 
bir tehlikeye sokmuş oluruz. Bu yüzden Demeğimizin yüce 
görevini yerine getirmek kendi kendimizi korumamız için de 
uymamız gereken mutlak bir zorunluluktur: AA’nın mesajını 
bir çıkış yolu olduğunu bilmeyenlere de ulaştırmak.

AA’nın tek bir amaca bu kadar kararlılıkla bağlı olmasının 
mantığım bir üye şöyle bir öyküyle vurguluyor “Huzursuz 
olduğum bir gün biraz Onikinci Basamak çalışması yapma
mın iyi olacağını hissettim. Bir sürçme ihtimaline karşı önlem 
almalıydım. Ama önce çalışmak için bir sarhoş bulmalıydım.

Şehir hastanesine gitmek üzere hemen bir metroya atladım 
ve Dr. Silkworth’a önerebileceği birisi olup olmadığını sor
dum. ‘Umut veren pek bir şey yok’ dedi küçük doktor. 
‘Yalnız üçüncü katta biri var, belki o olabilir. Fakat o da son 
derece sert bir İrlandalI. Hayatımda bu kadar inatçı bir 
adam görmedim. İş ortağı ona iyi davransa, ve bir de kansı 
rahat bıraksa alkol problemini hemen çözeceğini söylüyor. 
Ağır bir D.T. vakası; kafası çok kanşık, herkesten kuşku
lanıyor. Pek içaçıcı değil ama yine de onunla çalışmak sana 
faydalı olabilir, bir dene istersen.’

Birazdan dev cüsseli bir adamın yanında oturuyordum. 
Kırmızı ve şiş yüzüne açılmış birer yarık gibi duran gözleri 
dostça davranmama konusunda kararlı olduğunu açık seçik
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bir şekilde ifade ediyordu. Doktorun hakkı vardı, adam iyi 
görünmüyordu. Ona kendi hikâyemi anlattım, iyi dayanışma
lı bir gurubumuz olduğunu, ve birbirimizi çok iyi anla
dığımızı izah ettim. İçki tutkunluğu olan bir kimsenin içinde 
bulunduğu ümitsizlik ikileminin üzerine kararlılıkla gittim. 
Israrla, ancak pek az alkoliğin kendi güçlerine dayanarak 
iyileştiklerini anlattım, ve gurubumuzda herbirimizin tek 
başına yapamıyacağını hep birlikte kolayca başardığımızı 
söyledim. İstihza ile sözümü kesti, ve ortağının, karısının ve 
sarhoşluk illetinin hakkından geleceğini iddia etti. Sonra da, 
alaycı bir ifadeyle ‘Bu sizin projeniz kaça mâl oluyor?’ diye 
sordu.

Ona 'Hiçbir şeye’ diye cevap verebilmekten ötürü derin bir 
rahatlık duydum. Sonraki sorusu ‘Sen bu işten ne çıkar s a f  
lıyorsun?’ oldu. Tabii benim cevabım ‘Ayıldığım ve de son 
derece mutlu bir hayat.’ oldu.

Hâlâ kuşkulu, üsteledi: ‘Burada bulunmanın yegâne ge
rekçesinin bana ve kendine yardım etmeye çalışmak mı 
olduğunu söylüyorsun?’ ‘Evet’ dedim. ‘Kesinlikle hepsi bu.’

Sonra çekinerek p ro g ram ım ızın  manevî yanı hakkında 
konuşmayı denedim. Ağzımdan ‘manevî’ sözcüğü çıkar 
çıkmaz neredeyse üstüme saldırıyordu. ‘Hah, Şimdi anladım.’ 
dedi. ‘Beni ne idiğü belirsiz bir dine veya mezhebe çekmeye 
çalışıyorsun. ‘Bunun altında hiç bir şey yok safsatasını kime 
yutturuyorsun? Benim kendi inancım ve kilisem var. Buraya 
gelip din hakkında konuşmak cüretini sana kim verdi?’

Tanrıya şükür buna da verecek doğru bir yanıt bulabildim. 
Yamtım AA’nın yegâne amacı olan o sağlam temeldi. ‘İnanç 
sahibisin' dedim. ‘Belki de senin inancın benimkinden çok 
daha köklü. Diıû konularda benden çok daha iyi bir eğitim 
gördüğüne şüphe yok. Dolayısıyla sana din konusunda bir 
şey söyleyemem. Hatta söylemeye kalkışmak bile istemem. 
Bana, alçakgönüllülüğün ne olduğunu harfi harfine izah
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edebileceğinden de eminim. Ama bana anlattıklarından, ken
dinin kim olduğunu, probleminin ne olduğunu ve bunun 
nasıl üstesinden gelebileceğini söylemenden, ben senin prob
leminin ne olduğunu anladım galiba.’ ‘Tamam’, dedi ‘sadede 
gel’.

‘Pekâlâ’ dedim. ‘Bence sen herşeyi baştan sona tek başına 
idare edebileceğini zanneden kibirli bir İrlandalı’dan başka 
birşey değilsin.’

Bu, gerçekten onu çarptı. Sakinleşince, benim alçakgönül
lülüğün ayıklığın başlıca anahtarı olduğu hakkında söyledikle
rimi dinlemeye başladı. Sonunda, benim onun diıû görüşle
rini değiştirmeye yeltenmediğimi, sadece ona kendi dini 
içinde iyileşmesine yardımcı olacak lütfü bulmasına yardım 
etmek istediğimi gördü. O noktadan başlayarak da aramız 
düzeldi.”

“Şimdi” diye bitiriyor sözlerini bu yaşlı üyemiz.“Bu adamla 
diril bir temel üzerinde konuşmak zorunda kaldığımı farze- 
din. Ya da ilk sorusuna verdiğim cevabın ‘AA’nın eğitim, 
hastaneler ve rehabilitasyon için bol paraya ihtiyacı var’ 
olduğunu farzedin. Ya aile ve iş ilişkilerine karışmaya kal
kıştığımı düşünün. Nereye varabilirdik? Elbette hiçbir yere!..”

Yıllar sonra memnun edilmesi güç bir müşteri olan bu 
İrlandalI şöyle diyecekti: “Beni manevî olarak destekleyen 
bu adam bana bir fikir sattı: Ayıklık fikrini. O zaman 
alabileceğim tek fikir buydu.”



Altıncı Gelenek
Bir AA  grubu, adım kendiyle ilgili veya kendi 
dışındaki herhangi bâr kuruluşa devretmemen, 
ödünç vermemeli ya da finanse etmemelidir.
Çünkü para, mülk ve prestij sorunları bizi 
esas amacımızdan uzaklaştırır.

ALKOLİZM için bir çare bulduğumuzu anladığımız anda, 
başka bir yığın sorun için de çözüm bulabileceğimizi 
düşünmemiz akla uygundur (veya o zaman öyle görünüyor
du). Birçoklan, AA gruplarının iş hayatına girebileceklerini, 
alkolizm alanındaki tüm kuruluşlan finanse edebileceklerini 
düşündüler. Gerçekten de, AA tüm ağırlığıyla değerli her 
davayı desteklemeyi zorunlu bir görev olarak gördü.

İşte hayâl ettiğimiz şeylerden bazılan: Hastaneler alkolikleri 
sevmezlerdi, bu nedenle kendi hastaneler zincirimizi kura
caktık. însanlann alkolizm hakkında aydınlatılmaya ihtiyaçla
rı vardı, kamu oyunu eğitecek, hatta okul ve tıp kitaplarım 
yeniden yazacaktık. Terkedilmişleri bannaklanndan toplayıp, 
iyileşebilecekleri ayıracak, ve geriye kalanlar için de yaşam
larını sürdürecek bir tür karantina ortamı yaratacaktık. Belki 
de bu yerler bize öteki iyi işlerimizi yürütmemiz için gereken 
büyük miktarda parayı da sağlayacaktı. Yasalan yeniden 
düzenleyip, alkoliklerin hasta insanlar olduklan gerçeğini 
açıklamayı ciddi olarak düşündük. Artık hapsedilmeyecekler 
ve yargıçlar onları bizim himayemize bırakacaklardı. Bu 
anlayışı diğer suçlulara ve uyuşturucu bağımlarına da ya
yacaktık. Depresif ve paranoidlerden oluşan gruplar ku
racaktık: nevroz ne kadar derin olursa o kadar işimize 
gelecekti. Şurası apaçıktı ki, eğer alkolizmin üstesinden 
gelinebilirse, başka tüm problemler de çözülebilirdi.

Bize öyle geliyordu ki, düşüncelerimizi fabrikalara taşıyabi-
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lir ve kapitalistlerle işçilerin birbirlerini sevmelerini sağlayabi
lirdik. ödün vermez dürüstlüğümüz kısa zamanda politikayı 
süpürüp atabilirdi. Bir elimiz dinde, diğeri tıpta olmak üzere, 
aralarındaki farklılıkları halledebilirdik. Bu denli mutlu 
yaşamayı öğrenmiştik ya, nasıl mutlu yaşanılacağım herkese 
gösterebilirdik. Adsız Alkolikler derneğimizin manevi yeni 
bir yükselişin önderi olabileceğini düşündük. Dünyanın 
şeklini değiştirebilirdik. Evet, bizler AA olarak bütün bunlan 
düşledik. Alkoliklem pek çoğu müflis idealistler olduklarına 
göre, bu o kadar doğaldı ki.

Hemen hemen her birimiz büyük iyilikler yapmayı, olağa
nüstü işlere başarmayı ve yüce idealleri temsil etmeyi 
arzuluyorduk. Bizler hepimiz mükemmelliyetçilerdik. Mü
kemmele ulaşmakta başarısız kalınca, öteki aşın uca gidip 
şişenin başına oturduk ve kendimizi kaybettik. Tann AA 
kanalıyla bizi en yüce beklentilerimize ulaşabileceğimiz bir 
yere getirmişti, öyleyse yaşam tarzımızı neden herkesle 
paylaşmayacaktık?

Bunun üzerine AA hastanelerini gerçekleştirmeyi denedik. 
Hepsi battı. Çünkü AA grubu iş hayatına girmemeliydi; bir 
sürü işgüzar ahçımn çorbayı berbat etmesi gibi biz de herşeyi 
yüzümüze gözümüze bulaştırdık. AA grupları eğitim işini de 
denediler, şu veya bu eğitim kuruntunun üstünlüklerini 
kamuya satmaya başladıklarında, insanlann zihinleri kanştı. 
AA, alkolikleri iyileştiren bir grup muydu, yoksa bir eğitim 
projesi mi? Manevi miydi, yoksa bir tıp kuruntumu idi? 
Yoksa bir yenilik hareketi mi idi? Şaşkınlık içinde gördük ki, 
bazısı iyi, bazısı da pek iyi olmayan her türlü kuruluşla 
birleşmekteyiz. Hapishanelere ya da akıl hastanelerine iste- 
miyerek düşen alkolikleri görünce, “bir yasa olmalı” diye 
bağırmaya başladık. AAlar yasa komiteleri odalannda 
masaları yumruklamaya ve yasal reform için sıkıştırmaya 
başladılar. Ama bu, iyi bir gazete haberi olmaktan öteye bir
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yankı yapmadı. Çok kısa sürede politika batağına bata
cağımızı anladık. Hatta A.A. içinde bile kulüplerden ve 
Onikinci Basamak Evleri’nden AA adını kaldırmayı zorunlu 
gürdük. Bu maceralar içimize küklü bir kanıyı yerleştirdi: Ne 
kadar iyi olursa olsun, hiçbir koşulda, bizimle ilgili de olsa, 
hiçbir kurumu destekleyemezdik. Adsız Alkolikler olarak 
bizler, ne herkesin tüm dertleriyle uğraşabilirdik, ne de bunu 
yapmaya çalışmalıydık.

Yıllar önce, bu “destek yok” prensibi hayati bir teste tabi 
tutulmuştu. Bazı büyük içki firmaları, alkol eğitimi yapmayı 
önerdiler. İnanıyorlardı ki, kamuyu koruma konusunda 
duyarlı olduklannı göstermek, içki ticareti açısından yararlı 
olacaktı. İçkiden zevk alınması ve içkinin yanlış kullanılma
ması gerektiğini, çok fazla içenlerin alkolü azaltmaları ve 
içkiyle sorunu olanların (alkoliklerin) ise asla alkol almama
ları gerektiğini söylemek istiyorlardı.

Ticarî kuruluşların birinde bu kampanyanın nasıl başlatıla
cağı sorunu belirdi. Tabii ki mesajlarım ulaştırmak için 
radyo, basın ve film gibi araçları kullanacaklardı. Ama bu işi 
ne tür biri idare edecekti? Akıllarına nemen Adsız Alkolikler 
geldi. Eğer saflarımızda halkla ilişkileri iyi olan birini 
bulabilirlerse, neden bu kişi bu iş için en uygun kimse 
olmasmdı? Çünkü bu kimse problemi biliyor olacaktı. AA 
ile bağlantısı yararlı olacaktı çünkü kamuoyunda derneğin 
iyi bir yeri vardı, dünyada da hiç düşmanı yoktu.

Derhal adamlarını buldular. Gerekli deneyime sahip bir 
AA. O da hemen New York’a AA genel merkezine giderek 
sordu: “Geleneğimizde bu tür bir iş üstlenmemi engelleyen 
herhangi bir şey var mı? Söz konusu eğitim bana iyi bir şey 
gibi görünüyor. Ayrıca çok tartışılacak bir yam da yok. Siz 
yöneticiler bunda herhangi bir sakınca görüyor musunuz?”

tik bakışta bu iş iyi bir şey gibi görünüyordu. Sonra 
kuşkular doğmaya başladı. Şirket, reklamlarında üyemizin



A L T I N C I  G E L E N E K 14S

tam ismini kullanacaktı. Üyemiz hem şirketin propaganda 
direktörü, hem de Adsız Alkoliklerin bir üyesi olarak 
tanıtılacaktı. Hiç kuşkusuz böyle bir şirket bir AA üyesini 
sadece halkla ilişkiler konusudaki yeteneği ve alkolizm 
konusundaki bilgisi için kiralamış olsaydı, en ufak bir karşı 
çıkma olmazdı. Ama bütün hikâye bu kadar değildi. Çünkü 
bu olayda bir AA üyesi sadece Adsız Alkoliklerin adım 
milyonlarca kişinin zihninde bu özel eğitim projesi ile 
ilişkilendiriyordu. Bu durumda AA, eğitimi destekliyor 
görünecekti ama içki ticareti şirketi türünde. Bu sonuç 
kaçınılmazdı.

Bu ödün verici olguyu farkettigimiz anda, geleceğin pro
paganda direktörüne bu konuda ne hissettiğini sorduk. 
“Haklısınız” dedi. “Tabii ki bu işi alamam. Daha ilk reklâmın 
mürekkebi kurumadan, içki yasağı olan kampımızdan 
çığlıklar yükselecek. Ellerinde fenerlerle kendi eğitim projeleri 
için semirtecekleri dürüst AAlar anyor olacaklar. AA içki 
yasak mı değil mi tartışmasının tam ortasına düşecek. Bu 
ülkedeki insanların yansı bizim içki yasağından yana 
olanlarla anlaştığımızı, diğer yansı ise, içki yasağına karşı 
olanlara katıldığımızı düşünecek. Tam bir karmaşa!”

“Ama yine de, dedik, bu işi almaya yasal olarak hakkın 
var.”

“Biliyorum, dedi, ama şimdi yasalhklann zamanı değil. 
Adsız Alkolikler benim yaşamımı kurtardı, onun için o her 
şeyden önce gelir. Ben kesinlikle AA^ı büyük bir belâya 
itecek adam olmayacağım.” Ve bi iş gerçekten böyle bir 
belâya yol açacaktı.

Başka kuruluştan desteklemek konusunda arkadaşımız 
söyleyeceğim söylemişti. AA ismini kendi öz davamızdan 
başkası için ödünç veremeyeceğimizi daha önce hiç böylesine 
somut olarak anlamamıştık.



Yedinci Gelenek
Her A A  grubu dışarıdan gelecek katkıları 

reddederek tam anlamıyla kendi kendine 
yeterli olmalıdır.

K e n d i  ayaklan üzerinde duran alkolikler mi? Kim şimdiye 
dek böyle bir şey duydu? Yine de buna zorunlu olduğumuzu 
görüyoruz. Bu ilke, AA’nın, hepimizin içinde yarattığı köklü 
değişikliğin kanıtını ifade ediyor. Herkes bilir ki aktif 
alkolikler paranın çözümleyemeyeceği hiçbir dert olmadığım 
iddia ederler. Oysa biz her zaman birilerine el açtık. Tümüyle 
alkoliklerden oluşmuş bir toplum borçlanm ödeyeceğim 
söylüyorsa, bu gerçekten bir haber niteliğindedir.

Belki de hiçbir AA geleneği, Yedinci Geleneğin çektiği 
doğum sancılarını çekmemiştir. İlk zamanlar hepimiz mete
liksizdik. Buna bir de “insanlar ayık kalmaya çabalayan 
alkoliklere para vermelidirler” şeklindeki yerleşmiş düşünceyi 
eklerseniz, neden büyük miktarda parayı hakettiğimizi 
düşündüğümüzü anlayabilirsiniz. AA bu parayla ne büyük 
işler başarabilecekti. Fakat tuhaftır ki para sahipleri aksini 
düşünüyorlardı. Artık ayılmanın zamanının geldiğini ve kendi 
masraflarımızı ödememiz gerektiğini düşünüyorlardı. Böylece 
derneğimiz yoksul olarak kaldı, çünkü öyle kalmak zo
rundaydı.

Toplu yoksulluğumuz için başka bir neden daha vardı, o 
da kısa zamanda belirginleşti: alkolikler Onikinci Basamak 
çalışmaları için bol keseden para harcayabiliyorlardı. Ama 
toplantılar sırasında grup amaçlan için dolaştmlan şapkaya 
para atmaktan da kesinlikle kaçınıyorlardı. Böylece AA 
hareketi işe parasız başladı ve öyle sürdürdü, oysa bireysel 
olarak üyelerin refah seviyesi yükseldi.

Alkolikler kesinlikle “ya hep ya hiç” çi kişilerdir. Paraya
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karşı gösterdiğimiz tepkiler bunu doğrular. AA çocukluktan 
gençlik çağına geçerken, bol miktarda paraya ihtiyacımız 
olduğu fikrinden hiç paramız olmaması gerektiği düşüncesine 
sıçradık. “AA ile parayı bağ daştıramazsınız” sözcükleri 
hepimizin dudaklanndaydı. Manevi olanı maddi olandan 
ayırmak zorundayız.

Bu yeni ve zor gerçeği kabul ettik, çünkü bazı üyelerimiz 
sağda solda AA sayesinde elde ettikleri bağlantıları kullana
rak para kazanmaya çalışıyorlardı. Ve sömüruldüğümüzden 
endişeleniyorduk. Bazı hayır sahibi kişiler demeğimize kulüp 
evleri beğışlamışlardı, ve bunun sonucu olarak bazen içişleri
mize dışarıdan müdahaleler oluyordu. Bize bir hastane ba
ğışı yapılmıştı ve bağışlayanın oğlu hemen hastanamn en 
önemli hastası ve sözüm ona yöneticisi oluvermişti. AA 
gruplarından birine istediği gibi harcaması için 5 bin dolar 
verilmişti. Bu büyük miktardaki paranın yarattığı çekişmeler 
bize yıllarca büyük zararlar verdi. Böyle sorunlardan ürken 
bazı gruplar kasalarında bir kuruşun varlığına bile karşı 
çıktılar.

Bu olumusuz etkilere rağmen AA’nın işlerini ğormek 
zorunda olduğu gerçeğini kabullenmeliydik. Toplantı yerleri 
için para gerekiyordu. Keşmekeşten kaçınmak için küçük 
büroların kurulması, telefon tesisi, tam gün çalışacak bir 
sekreterin tutulması gerekiyordu. Birçok protestolar arasında 
bu işler gerçekleştirildi. Gördük ki, bunlan yapmasaydık 
kapımıza gelenler selâmete erişemezdi. Bu basit hizmetler, 
kendimizin ödeyebileceği miktarda para gerektiriyordu. En 
sonunda sarkaç, bugünkü şekliyle Yedinci Geleneği göstere
cek biçimde durdu.

Bu vesile ile Bili şu öyküyü anlatmaktan hoşlanır:” 1941* de 
Jack Alexander’ın Cumartesi Akşam Postası başlıklı makalesi 
yayınlandığında alkoliklerin ailelerinden vakfın New York’ 
tâki posta kutusuna on binlerce mektup yağdı.” (1954’ te
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Alkolik Vakfı AŞ*nin adı, Adsız Alkolikler AŞ’nin Genel 
Yönetim Kurulu olarak değiştirilmişti. Vakıf Ofisi şimdi 
Genel Yönetim Ofisidir). “Ofis personelimiz iki kişiden 
oluşuyordu”, diyor Bili. “Kendini vakfetmiş bir sekreter ve 
ben. Bu çiğ gibi başvuranlarla nasıl başa çıkabilirdik? Daha 
fazla tam gün çalışacak personel edinmemiz gerekiyordu, bu 
kesindi. Böylece AA gruplarından bağış talebinde bulunduk. 
Bize üye başma yılda bir dolar gönderebilirler miydi? Aksi 
halde bu umutsuz mektuplar yanıtlanamadan kalacaktı.

“Umduğumun aksine grupların tepkileri yavaş gelişti, bu 
beni çok yaraladı. Bir sabah büroda bu çığ gibi mektup yığı
nına bakarken, bir yandan da üyelerimizin ne kadar so
rumsuz ve cimri olduklarından yakınarak bir aşağı bir yukan 
dolanıyordum. Tam o sırada eski bir ahbap, darmadağın 
saçları ve kazan gibi bir kafayla kapıda belirdi. Tam 
akşamdan kalmaydı. Kendi eski hâlimi hatırlayınca yüreğim 
acımayla doldu. Onu içerdeki küçük odama götürüp, beş 
dolarlık bir banknot verdim. O zamanlar haftalık gelirim 
otuz dolar olduğundan bu benim için oldukça büyük bir 
bağıştı. Karımın bu paraya gerçekten ihtiyacı vardı. Ama bu 
beni engellemedi. Arkadaşımın yüzünde beliren yoğun 
ferahlık yüreğimi ısıttı. Bir zamanların sarhoşlarının vakfa 
kişi başına bir dolar bile göndermediklerini, ve benim bir 
sarhoşa, beş dolarlık yatırımı sevinerek yaptığımı düşündü
ğümde, kendimi özellikle erdemli hissettim.

O akşamki toplantı, New York*un 24. sokaktaki kulüp 
binasında idi. Verilen ara sırasında veznedar kulübün ne 
kadar parasız olduğunu ezile büzüle anlatı. (O zamanlar 
para ile AA’mn bağdaşamayacağını düşündüğümüz dönem
deydik). Ama sonunda sadede geldi, eğer kirayı ödemezsek 
mal sahibi bizi evden çıkaracaktı. Uyanlarım şöyle tamamladı 
’şimdi çocuklar, şapkaya daha fazla bir şeyler koyun olur 
mu?’
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O sırada ben aramıza yeni gelen birini bir misyoner gibi 
kazanmaya çalışırken bu sözleri gayet açık seçik duydum. 
Şapka bana yöneldiğinde, elimi cebime soktum, bir taraftan 
misyonerlik görevimi sürdürürken, el yordamıyla elli sentlik 
bir madenî parayı tuttum. Bu bana oldukça büyük bir 
meblağ gibi geldi. Aceleyle onu bırakıp bir on sentlik 
yakaladım. Şapkaya bırakırken cılız bir ses çıkardı. O 
günlerde şapkalar hiç kâğıt para yüzü görmezdi.

Sonra kendime geldim. Daha o sabah cömertliğiyle övünen 
ben, kendi kulübüme karşı vakfa dolar göndermeyi unutan 
uzaktaki alkoliklerden daha da kötü davranmıştım. Farkına 
vardım ki, bizim sarhoşa verdiğim beş dolarlık armağan 
benim egomu besleyen bir girişimdi. Bu hem onun için, hem 
benim için kötüydü. Maneviyat ve paranın bağdaşabileceği 
bir yer mutlaka vardı. Ve bu da şapkanın içiydi.”

Para hakkında bir başka öykü daha var. 1948 yılında bir 
gece, vakfın yöneticileri üç ayda bir yapılan toplantıdaydılar. 
Gündemde çok önemli bir sorun vardı. Bir hanım vefat 
etmişti. Vasiyeti okunduğunda, alkolik vakfının yönetiminde 
olmak üzere, Adsız Alkoliklere 10 bin dolarlık bir meblağ 
bıraktığı anlaşıldı. Soru şuydu: AA bu armağanı almalı 
mıydı?

Bunun üzerinde ne tartışmalar yapmıştık! Vakıf o zamanlar 
gerçekten zor durumdaydı. Üyeler ofisi desteklemek için 
yeterli para göndermiyorlardı. Rezervlerimiz ilkbaharda 
eriyen kar gibi hızla eriyordu. O 10 bin dolara ihtiyacımız 
vardı. “Belki de”, dedi bazılarımız, “gruplar merkezlerimizi 
hiçbir zaman yeterince desteklemeyecekler. Onun kapanması
na izin veremeyiz, çünkü o bizim için çok hayaû. Evet, 
parayı alalım. Gelecekte de yapılacak bu tür tüm bağışlan 
kabul edelim, onlara ihtiyacımız olacak.”

Ardından muhalefet geldi. Halihazırda hayatta olan kişile
rin vasiyetlerinde yarım milyon dolar tutannda paranın AA



ISO y e d i n c i  g e l e n e k

için ayrılmış olduğunu vakıf yönetiminin bildiğini belirttiler. 
Tann bilir, daha bilmediğimiz ne kadar para bizim için 
ayrılmıştı. Eğer dışardan bağışlar reddedilmezse, arkası ke
silmezse, vakıf bir gün zengin olacaktı. Dahası, yönetim 
kurulu üyelerimizden, paraya ihtiyaçtınız olduğuna dair 
kamuya gönderilecek en üstü kapalı bir imâ bile, vakfın 
paraya boğulmasına yetecekti. Bu olasılıkla kıyaslandığında, 
sözkonusu 10 bin dolar çok değildi, ama alkoliğin ilk içkisi 
gibi, o da eğer alınırsa kaçınılmaz olarak bir felâket zincirine 
yol açacaktı. Bu bizi nereye vardırırdı? Parayı veren düdüğü 
çaldığına göre eğer Vakıf dışardan para sağlarsa, yöneticileri 
AA’nın isteklerine aldırmaksızm, işleri kendi istedikleri gibi 
yürütme eğiliminde olabilirdi. Sorumluluktan sıyrılınca da, 
her alkolik omuz silkerek şöyle diyecekti: uOh, Vakıf zengin, 
ben niye dertleneyim?” Böyle semiz bir kasanın baskısı 
yönetim kurulunu bu tür fonlarla işleri yürütmek için tüm 
yollan denemeye kışkırtacak ve böylece AA*yı esas hede
finden saptıracaktı. Böyle bir şey gerçekleştiği anda da, 
topluluğumuza beslenen güven sarsılacaktı. Yönetim kurulu 
soyutlanacak, kamuoyu ve AA’nın ağır eleştirilerine maruz 
kalacaktı. Dışardan bağış kabul etmenin lehinde ve aleyhinde 
olan olasılıklar işte bunlardı.

Derken yöneticilerimiz, AA tarihinin parlak bir sayfasını 
yazdılar. AA’nın daima yoksul kalması ilkesini açıkladılar. 
Sadece işletme giderlerini karşılayacak bir para ve bir ihtiyat 
rezervi bulundurulması vakfın mali politikasını oluşturacaktı. 
Zor olmakla birlikte, o 10 bin dolan reddettiler. Ve gele
cekteki bu türden bütün bağışlann benzer şekilde reddedi
leceği yönünde resmi ve katı bir karar aldılar. İnanıyoruz ki, 
işte o anda, idari yoksulluk ilkesi AA geleneği içine köklü 
bir şekilde yerleştirilmiş oldu. Bu olgular yazılı bir hâle 
getirilip yayınlandığında geniş bir tepki yarattı. Hayır ku
ramlarına yardım konusunda sonu gelmez gayretleri bilen
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insanlar için AA garip ve yeni bir görüntü oluşturdu. Yurt 
içinde ve dışında onaylayın makaleler Adsız Alkoliklerin 
bütünlüğüne bir güven dalgası yarattı. Bu makalelerde, 
sorumsuz olanların sorumlu olduğu ve malî bağımsızlığı, 
geleneğinin bir parçası haline getiren Adsız Alkoliklerin 
unutulmuş bir ideale adeta yeniden hayat verdiği belirti
liyordu.



Sekizinci Gelenek
“Adsız Alkolikler daima amatör olarak katma
lıdırlar. Ama servis merkezlerimiz özel gö
revliler çalıştırabilir".

A.DSIZ Alkolikler asla profesyonel bir kadroya sahip 
olamayacaktır. Biz şu klasikleşmiş sözcüklerin anlamım azçok 
kavradık: “Karşılıksız aldın, karşılıksız ver.”

Profesyonellik düzeyinde para ve maneviyatın bağdaştınla- 
mayacağımn bilincine vardık. Hemen hemen hiçbir alkolik, 
şimdiye dek, doktor olsun, din adamı olsun dünyanın en iyi 
profesyonellerince bile iyileştirilememiştir. Diğer alanlardaki 
profesyonelliği yermiyoruz, sadece şu gerçeği anladık ki 
profesyonellik bizde yürümez. Ne zaman Onikinci Basamağı
mızı profesyonelleştirmeye çalıştıysak sonuç hep aynı oldu. 
Tek amacımızı gerçekleştirmekte başarısızlığa uğradık.

Alkolikler, Onikinci Basamak çalışması yapan ücretli bir 
kişiyi kesinlikle dinlemeyeceklerdir. Hemen hemen işin ba
şından beri, alkoliklerle yüz yüze yapılan çalışmalar ancak 
yardım etme ve yardım alma konusunda isteklilik olursa 
mümkündür. Bir AA, bu çalışmayı ister toplantıda, ister yeni 
bir üyeyle teke tek konuşma sırasında yapabilir. Para 
konusu, çalışmayı yapanı uzlaşmacı olmaya iter. Bu her 
sarfettiği söze ve yaptığı her şeye yansır. Şimdiye dek bu 
olgu o kadar açıklık kazanmıştır ki, Onikinci Basamak 
çalışması yapan AATardan ancak pek azı ücret almıştır.

Bu kesin gerçeğe rağmen, çok az konumuz profesyonellik 
kadar tartışma yarattı. Bina temizleyicileri, ahçılar, ofis 
sekreterleri, kitap yazarları öfkeli hücumlara maruz kaldılar, 
çünkü karşı çıkanların kızgınlıkla belirttikleri gibi, AA’yı 
kullanarak para kazanıyorlardı.

Yukarda sayılan işlerden hiçbirinin Onikinci Basamak
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çalışması olmadığı gerçeğini göremeyen muhalifler, çoğun
lukla başka kimsenin yapamayacağı, ya da yapmayacağı 
işleri teşekkür bile almadan yapan işçilerimizi AA profes
yonelleri olarak niteleyip, eleştirdiler. Hatta bazı AA üyeleri, 
alkolikler için huzurevleri, çiftlikler işletmeye başladıklarında, 
iş yerlerinde alkolizm problemiyle ilgili ücretli iş aldıklarında, 
hastahanelerde alkoliklere hemşirelik yapmaya başladıkla
rında ve alkol eğitimi işine girdiklerinde kıyametler koptu. 
Bütün bu durumlarda AA bilgisinin ve deneyiminin para 
karşılığında satıldığı ve dolayısıyla böyle işler yapan AAlann 
da, profesyoneller olduktan iddia edildi Neyse ki en sonunda, 
profesyonel olmakla olmamak arasındaki açık ayrım görüle- 
bildi. Onikinci Basamağın para için satılamayacağına karar 
verdiğimizde akıllıca bir iş yapmıştık. Ama demeğimizin 
ücretli işçi çalıştıramayacağını açıkladığımız zaman tedirgin 
olmuştuk, ki bu tedirginlik, bugünkü deneyimimizin ışığı 
altında büyük ölçüde dağılmıştır.

Kulüp bakıcısı ve ahçısı örneğini ele alalım. Bir kulübün 
görevini yerine getirebilmesi için oturulabilir ve konuk 
ağırlanabilir bir yer olması gerekir. Haftanın yedi günü 
ortalığı süpürmekten ve kahve yapmaktan sıkılan gönüllüleri 
denedik. Ortadan kayboldular. Daha da önemlisi, boş bir 
kulüp telefonlara cevap veremezdi, ama yedek anahtarı olan 
bir alkolik için açık davet sayılırdı. Dolayisiyla birinin sürekli 
olarak kulübe göz kulak olması gerekiyordu. Bu iş için eğer 
bir alkoliği tutsaydık, aynı iş için alkolik olmayan birine 
verdiğimiz ücreti ödeyecektik. Bu, Onikinci Basamak ça
lışması yapmak anlamına gelmiyordu. Sadece Onikinci Ba
samak çalışmasının yapılmasını mümkün kılacaktı, dolayısıyle 
sadece bir hizmet sorunu idi.

Hiçbir AA, tam gün hizmetlileri olmadan fonksiyonunu 
yerine getiremezdi: Vakıfta ve gruplararası bürolarda, alkolik 
olmayanları sekreter olarak çalıştırmamız mümkün değildi.
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AA’nın mesajını bilen kimseleri kullanmak zorundaydık. 
Ama onları para karşılığı çalıştırdığımız zaman da aşırı 
tutucular “profesyonellik” diye haykırıyorlardı. Bir ara, bu 
sâdık hizmet görevlilerinin kaderi adeta katlanılamaz hâle 
gelmişti. AA toplantılarında konuşma yapmaları istenmiyor
du, çünkü onlar “AA’nın sırtından para kazanıyorlardı.” 
Zaman zaman, bazı üyeler taraf andan toplantılara katılmaları 
bUe engelleniyordu. Merhamet gösterenler bile onlan “lüzum
lu kötülükler” olarak görüyorlardı. Komiteler bu tavırları, 
bu kişilerin maaşlarım düşük tutmak için bahane olarak 
kullandılar, öyle sanılıyordu ki, eğer AA için gerçekten 
ucuza çakşırlarsa yitirdikleri erdemi kısmen geri kazanabi
lirlerdi. Bu anlayış yıllarca sürdü. Sonra gördük ki iyi çalışan 
bir sekreter günde düzinelerce telefona cevap veriyorsa, yirmi 
kadar eşin ağlamasını dinliyorsa, on yeni üyenin manevî 
olarak desteklenmesi ve hastahaneye yatırılması işini dü
zenliyorsa, ona işini kötü yaptığını söyleyen ve kendisine 
fazla para ödendiğinden yakman öfkeli alkoliğe diplomatçası- 
na nazik davranıyorsa, o zaman böyle bir kişi tabii ki bir 
A.A. profesyoneli olarak nitelendirilemezdi. Bu sekreter, On 
İkinci Basamağı profesyonelleştirmiyordu, sadece bu basa
mağı mümkün kılıyordu. Kapıya gelen adama ihtiyacı olan 
nefesi almayı sağlıyordu. Gönüllü komite üyeleri çok yardımcı 
olabilirlerdi ama bunların bu yükü gün boyunca taşımaları 
beklenemezdi.

Aynı hikâye Vakıfta da tekrarlanır.
Her ay sekiz ton kitap ve çeşitli yayın, kendi kendilerini 

paketleyip dünyamn her yanma ulaşamazlar. Yalnızlıktan 
şikâyet eden bir eskimodan binlerce grubun problemlerine 
kadar uzanan AA sorunlarını anlatan çuvallar dolusu mektup 
gerçekten bilen insanlarca yamtlanmalıdır. Dış dünya ile 
düzgün ilişkiler sürdürülmek zorundadır. Dolayısıyla AA 
üyelerini ücretli olarak çalıştırırız. Onlara iyi para öderiz.
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Onlar profesyonel sekreterlerdir, ama kesinlikle profesyonel 
AA lar değildirler. (Bügünku AA üyelerinin yaptıkları işlerin 
ticari örgütlerdeki iş kategorileri arasında bir karşılığı yoktur. 
Bu AAlar Genel Yönetim Kurulu’ndaki hizmetlerine geniş 
bir yelpazeye yayılan iş tecrübelerini katarlar.)

Belki her AA’nın içinde bir gün ismimimizin para için 
birisi tarafından kullanılabileceği endişesi daima vardır. Böyle 
bir şeyin imâ edilmesi bile bir fırtına yaratmaya yeter. Biz 
şunu keşfettik ki, fırtınalar doğruyu ve doğru olmayanı aym 
şiddetle örseler. Her zaman mantıksızdırlar.

Alkol problemi ile uğraşan başka kuruluşlarla çalışmayı 
kabul etmeye cüret eden AAlar kadar hiçbir kimse bu tür 
duygusal darbelere maruz kalmamıştır. Bir üniversite, ka
muyu alkolizm konusunda aydınlatmak üzere bir AA üyesini 
davet etmişti. Bir şirket konuya yakınlığı olan bir kimse 
istedi. Bir kent alkolün aileye neler yapabileceğini bilen 
deneyimli bir sosyal çalışmacı talep etti. Bir devlet alkol 
komisyonu ücretli bir araştırmacı istedi. Bunlar AA üyelerinin 
bireysel olarak talep edildikleri işlerden sadece birkaçı... 
Zaman zaman AA üyeleri, kötü darbeler yemiş alkoliklerin 
ihtiyaç duydukları bakımı bulabilecekleri çiftlikler ve hu
zurevleri satın aldılar. Soru şuydu-bazan hâla da bu soru 
sorulur-, bu tür faaliyetler AA geleneğinde profesyonellik 
diye nitelendirilmeli midir? Cevabın, uHayır, bu tür tam gün 
işleri seçen üyeler AA’nın Onikinci Basamağım profesyo
nelleştirmiş olmazlar”, şeklinde olduğunu düşünüyoruz. Bu 
sonuca giden yol uzun ve zahmetliydi. Başlangıçta gerçek 
sorunun ne olduğunu kavrayamamıştık, tik günlerde bir AA 
bu tür kuruluşlarda iş alır almaz Adsız Alkoliklerin adını ün 
veya para kazanma amacıyla kullanmaya kalkışıyordu. 
Alkolik çiftlikleri, eğitim kuruluştan, yasa koyucular ve resmi 
komisyonlar AA üyelerinin kendilerine hizmet ettiği olgu
sunun reklâmını yaptılar. Düşünmeden, bu gibi kuramlarda
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çalışan A.A. üyeleri, bağlı oldukları kurumlanıl borusunu 
öttürraeye başladılar.

Bu nedenle bazı çok iyi örnekler ve onlarla bağlantılı 
herşey AA gruplarının haksız eleştirilerine hedef oldu. Ço
ğunlukla da bu amansız saldırılar “profesyonellik! Bu adam 
AA’nın sırtından para kazanıyor” ithamlanyle ortaya çıkıyor
du. Halbuki hiç kimse AA’nın Onikinci Basamak çalışmasını 
yapmak üzere para ile tutulmamıştı. Bu durumlarda ihlâl 
edilen şey profeyonellik olmayıp, isimlerin açıklanmasıydı. 
AA’nın temel amacından ödün veriliyordu ve Adsız Alko
likler adı kötüye kullanılıyordu.

Artık hemen hemen hiçbir AA’nın adı kamu önünde 
açıklanmayıp, bu tür endişelerin yatışmış olması anlamlıdır. 
AAlann, bireyler olarak daha geniş alanlarda çalışmalarını 
engellemeye ne hakkımız ne de niyetimiz olmadığını biliyoruz. 
Eğer onları önleseydik, bu gerçekten topluma karşı bir tutum 
olurdu. AA*yı, bilgimizi ve deneyimimizi çok gizli olarak 
saklayacağımız kapalı bir kurum olarak ilân edemeyiz. Eğer 
bir AA üyesi bir vatandaş olarak daha iyi bir araştırmacı, 
eğitimci, personel yöneticisi olabilecekse, neden olmasın? 
Bundan herkes yarar sağladığı gibi, bizler de birşey yitirmeyiz. 
Doğrudur, AA üyelerinin ilgilendikleri bazı projeler yanlış 
anlaşılmıştır ama, bu, söz konusu ilkede en küçük bir 
değişiklik yapmaz.

İşte bu, AA’nın profesyonelliğin dışında kalma ilkesini 
oluşturan ilgine süreçtir. Onikinci Basamağımız kesinlikle 
para karşılığında uygulanmamalıdır. Ama bizim için hizmet 
verenler çalışmalarının karşılığım alırlar.



Dokuzuncu Gelenek
"A.A. olarak hiç bir zaman örgütlenmeme- 
liyiz, ancak hizmet verdiğimiz kişilere karşı 
doğrudan sorumlu olan hizmet kurulları veya 
komiteleri oluşturabiliriz. ”

D o k u z u n c u  Gelenek ilk kez yazılı hâle getirildiğinde 
“Adsız Alkolikler mümkün olan en az seviyede örgütlenmeye 
gerek duyarlar” diyordu. O tarihten bu yana geçen yıllar 
boyunca bu konudaki görüşümüz değişime uğradı. Bugün 
Adsız Alkoliklerin, hiçbir şekilde örgütlenmemesi gerektiğini 
kesinlikle söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte, bu söyledikle
rimizle görünürde çelişkili biçimde, kendi içlerinde örgütlü 
özel hizmet kurulları ve komiteleri geliştirdik, öyleyse kendi 
içinde bir hizmet organizasyonu yaratabilen ve yaratan ama 
yine de örgütlenmediğini iddia eden bir haraket nasıl olabi
liyor? Bu bilmece karşısında insanlar “hiçbir örgütlenme yok 
derken, ne demen istiyorsunuz?” diye soruyorlar.

Yanıtlamaya çalışalım. Oyeliği kurallara bağlanmamış bir 
ulusun, bir kilisenin, bir siyasi partinin hatta bir hayır ku- 
rumunun varlığından söz edildiğini duyan İdinse var mıdır? 
Üyelerini şu veya bu şekilde kurallarına ve düzenlemelerine 
uymaya zorlayamayan bir demeğin varlığına şimdiye dek 
kim tanık olmuştur? Yeryüzündeki hemen her demek üyele
rinden bazılarına geri kalan üyelerin itaatim sağlama ve itaat 
etmeyenleri cezalandırma ya da ihraç etme yetkisi vermiyor 
mu? Dolayısıyla her ulus, hatta topluluğun her türü, bi
reylerce yönetilen bir teşkilat olmak zorundadır. Yönetmek 
veya yönlendirmek gücü her yerde organizasyonun özünü 
oluşturur.

Ancak, Adsız Alkolikler bu kurala bir istisna teşkil eder, 
ve yukarıda söylediğimiz örneğe uymaz. Ne onun Genel
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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 yargılıyorsu
nuz?” yanıtını aldı. Tabii tüm bunlar bir A.A.’mn daha 
deneyimli üyelerin tavsiye ya da önerilerinden yararlanmıya- 
cağı anlamına gelmez, ama kesin olarak hiç kimseden emir 
almayacaktır. Oradan oraya koşarak gruplara işlerini nasıl 
yürüteceklerini anlatan çok bilmiş eski tip A.A.’dan daha 
sevimsiz ne olabilir? Sözüm ona A.A.nın iyiliği için daima 
alarmda olan bu gibi kimseler şiddetli tepki görürler veya 
daha da kötüsü, alayla karşılaşırlar.

A.A.’nm New York’daki genel merkezinin yukarıda söyle
nenlerin dışında bir istisna olduğunu düşünebilirsiniz. Ger
çekten, oradaki insanların belli bir otoriteye sahip olmaları 
gerekebilir. Ama uzun zaman önce, mütevelli heyet üyeleri 
ve yöneticiler önerilerde bulunmaktan öteye, o da çok ılımlı 
olmak şartiyle, birşey yapamayacaklarını anladılar. Aşağıda
ki 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.... ”.

Şimdi, bu tür davranışlar artık merkezî yönetim anlayışının 
dışındadır, değil mi? Artık alkoliklere ne bireysel ne de toplu 
olarak herhangi bir şeyin dikte edilemeyeceğini kavramış 
bulunuyoruz. Bu aşamada bir din adamının “itaatsizliği
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erdem haline getiriyorlar” diye protesto ettiğini doyabiliriz. 
“Küstah veletler! Bunlar hiç büyümeyecek ve topluma uyum 
sağlayamayacaklar!” diyen psikiyatrist de din adamına eşlik 
edecektir. Sokaktaki adam ise “Bir türlü anlamıyorum. 
Bunlar ahmak olmalı” diyecektir. Ama tüm bu gözlemciler 
Adsız Alkoliklere özgü olan bir özelliği gözden kaçırıyorlar. 
Her bir A.A. üyesi iyileşmek için yeteneklerini sonuna kadar 
zorlayarak Oniki Basamak’ı uygulamadığı takdirde kendi 
ölüm belgesini imzalamış olacaktır. Sarhoşluğu ve çözülmüş
lüğü yetkili kimselerin verdiği cezalar olmayıp kendisinin 
manevi ilkelere itaatsizliğinin sonucudur.

Bu ciddî tehdit grubun kendisi için de söz konusudur. 
A.A.’nın Oniki Geleneğine bir uyum göstermedikçe gurup 
da bozularak yaşamı son bulabilir. Bu nedenle biz A.A. lar 
manevî ilkelere kesinlikle uyanz, Önce uymak zorunda 
olduğumuz için sonra da böyle bir itaatin bize sağlayacağı 
yaşam türünü sevdiğimiz için. Büyük acılar ve büyük sevgiler 
A.A.’nm temel disiplinleridir, başkalarına gerek duymayız.

Şimdi, hiç bir zaman bizi yönetmek üzere kurullar oluştur
mamamız gerektiği açıklığa kavuştu, ama aynı derecede 
kesinlik kazanan bir başka olgu da her zaman bize hizmet 
edecek kişileri görevlendirmemiz gereğidir. Burada söz ko
nusu olan, birisine, verilen otorite ile hizmet ruhu arasındaki 
farktır, bunlar bazan iki karşı kutup oluşturacak kadar 
birbirlerinden ayrılırlar. A.A. gurubunun gayri resmî, nöbet
leşe iş başma gelen komitesini, ve çeşitli seviyelerdeki komite
leri bu anlayış içinde seçeriz. Hatta bir zamanlar bağım
sız bir kurul olan Vakfımız bile bugün birliğimize karşı doğ
rudan sorumludur. Mütevelli heyeti üyeleri tüm dünyada 
hizmetlerimizin daha etkin ve daha hızlı görülmesine ça
lışırlar.

Her A.A. üyesinin amacı kişisel ayıklık olduğu gibi bizim 
hizmetlerimizin amacı da ayık kalmayı isteyen herkese ayık
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kalma olanağını sağlamaktır. Eğer gurubun günlük işlerini 
- kimse yapmazsa, telefonlara kimse cevap vermezse, mektuplar 
cevaplanmazsa A.A. çalışmasını durduracaktır. Bize ihtiyaç 
duyanlarla iletişim kanallarımız kopmuş olacaktır.

A.A. işlerini sürdürmek zorundadır, ama aynı zamanda 
başka dernekleri etkileyen zenginlik, prestij, ve iktidar hır
sından kaynaklanan tehlikelerden de uzak kalmalıdır. Do
kuzuncu gelenek her ne kadar ilk bakışta sadece pratik bir 
sorunla uğraşıyor gibi görünse de çalışma şekli, organiza
syonu olmayan bir kuruluş görüntüsü arzeder. Onu harekete 
geçiren kuvvet hizmet ruhu, ve hakiki bir dayanışma an
layışıdır.



Onuncu Gelenek
“Adsız Alkolikler in diyardaki konular hakkın
da pek fazla fikirleri yoktur, onun için AA  
adı toplum davalarına hiç bir şekilde karıştı
rılmamalıdır.”

BAŞLANGICINDAN bu yana, Adsız Alkolikler hiçbir 
zaman hiçbir konu üzerinde büyük bir anlaşmazlığa düşerek 
bölünmediler. Ve asla bu çekişmeli dünyada herhangi bir 
ihtilafta taraf tutmadılar. Bu enlemi biz sonradan edinmedik, 
neredeyse onunla doğduk. Eski bir AA şöyle diyor. “AA 
üyeleri arasında ne dini, ne politik ne de reform konlannda 
hararetli bir tartışmaya asla tanık olmadım. Bu sorunları 
kendi aramızda tartışmadığımız sürece, kamu önünde de 
tartışmamız için bir neden yoktur.”

Derinlerdeki bir içgüdüyle, biz AAlar, ta baştan beri, ne 
tür bir kışkırtma söz konusu olursa olsun, anlandı da olsa, 
hiçbir tartışmada taraf olarak yer almadık. Tarih, kasıth 
olarak anlaşmazlığa itilerek bölünen, dağılan grup ve ulus
ların örnekleriyle doludur. Diğer bazı uluslar ise, herşeyde 
haklı olmak gayreti ile insanlığın geri kalan bölümüne kendi 
fikirlerini zorla kabul ettirmek istedikleri için bölündüler. Ça
ğımızda ise, genellikle dinsel ve ırksal farklılıklardan doğan 
siyasi ve ekonomik savaşlarda, milyonlarca insanın öldü
ğüne tamk olduk. İnsanların nasıl yönetileceği, doğanın ve 
emeğin ürünlerinin nasıl bölüşüleceğim belirleyecek yeni bir 
katliamın gerçekleşme olasılığı çok yüksek. İşte AA böyle 
bir ortamda doğdu, ve Tann’nın yardımıyla, her şeye rağ
men gelişebildi.

Yine de şunu bir kez daha vurgulamalıyız ki, başkalarıyla 
tartışmaktan kaçınmamız bizi diğer insanlar karşısında üstün 
kılan özel bir meziyet değildir. Bu erdem, dünya yurttaşları
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olarak yerlerini almış olan Adsız Alkoliklerin çağdaş sorunlar 
karşısındaki davranışlarında bireysel sorumluluklarından 
vazgeçmeleri anlamına gelmez. Ama A. A. bir bütün olarak, 
ele alındığında durum tamamen farklıdır. Toplumsal tartışma
lara karışmayız, çünkü biliriz ki karışırsak AA’mız yok 
olacaktır.

Adsız Alkoliklerin yaşamasını ve gelişmesini bütün diğer 
sorunlardan daha fazla önem verilmesi gereken bir sorun 
olarak algılıyoruz. Alkolizmi yenmek ve onu elimizden gel
diği kadar yaymak bizim için hayatî bir anlam taşıyor, işte 
bu nedenle de, varlığımızın devamını sağlayacak olan un
surları bütün gücümüzle korumak zorundayız.

Buraya kadar söylenenler belki de AA’daki alkoliklerin 
barışçıl insanlar olduklarını ve AA’nın da mutlu, büyük bir 
aile olduğunu düşündürebilir. Hiç şüphesiz gerçek bu değil. 
Bizler de diğer insanlar gibi kendi aramızda çekişir, dalaşırız. 
Henüz dengemizi bulamadığımız devirlerde AA, hiç değilse 
dış görünüşüyle büyük bir cadı kazanını andırıyordu.

Biraz önce yüz bin dolarlık bir harcamayı onaylamış 
bulunan bir şirket yöneticisi, AA’nın iş toplantısında ihtiyaç 
duyulan posta pullan için gerekli yirimi beş dolar yüzünden 
çileden çıkabilir. Bir grubun üyelerinin yansı, yönetimden 
hoşnut olmadıktan gerekçesiyle kendi düşüncelerine daha 
uygun bir grup oluşturma amacıyla kızarak basıp gidebilirler. 
Yaşlılar, zaman zaman kurallara sıkı sıkıya bağlı görünüp 
somurtuyorlardı. Karmaşık maksatlarından şüphelenilen üye
lere karşı sert hücumlar yöneltildi. Yine de, çıkardıktan 
şamataya rağmen, kavgacılarımız AA*ya hiç bir zarar verme
diler. Tüm bu kargaşa birlikte çalışmayı ve yaşamayı öğren
menin sancılanydı. Şunu da belirtelim ki, bu şamatacılar her 
zaman AA*yı daha etkin yapmanın ve alkoliklerin çoğunlu
ğu için en iyiyi gerçekleştirmenin yollanyla ilgiliydiler.

Baltimore'da bir asır önce faaliyete başlamış olan bir
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alkolizmle savaş gurubu Washington Topluluğu neredeyse 
alkolizmin çaresini keşfetti, önceleri, bu topluluk tamamıyla 
birbirine yardım etmeye çalışan alkoliklerden oluşuyordu. 
İlk üyeler, kendilerini tek amaç olarak, alkolizmle mücadeleye 
adamaları gerektiğini kavradılar. Birçok yönlerden Washing- 
ton Topluluğu bugünün AA’sına yakındı. Üye sayısı yüz bini 
geçmişti. Kimse işlerine karışmasaydı, ve tek hedeflerinde 
sebat etseydiler yanıtın geri kalanım da keşfedebilirlerdi. Ama 
bu gerçekleşemedi. Washington topluluğu, alkolik olsun 
olmasın, politikacıların ve reformcuların topluluğu kendi 
amaçlan için kullanmalarına izin verdi, örneğin, köleliğin 
kaldırılması, o sıralar üzerinde politik fırtınalar kopartılan 
bir sorundu. Washington Topluluğu’nun sözcüleri derhal 
kamu önünde bu sorunda hararetle taraf tuttular. Belki 
topluluk bu sorunda saf tutmanın getirdiği sarsıntıyı atla
tabilirdi, ama Amerika’nın içki içme kültürünü değiştirmeye 
kalkıştığı anda bu şansını yitirdi. Washington Topluluğu 
ateşli bir içki aleyhtarlığı kampanyasına giriştikten sonra 
geçen birkaç yıl içinde, alkoliklere yardım konusundaki tüm 
etkilerini kaybettiler.

Washington Topluluğu’nun deneyiminin verdiği ders, 
Adsız Alkoliklerce küçümsenmedi. Bu hareketin yıkıntıları 
üzerinde yapılan araştırmalar kuruluşumuza toplumsal tartış
maların dışında kalmak kararım benimsetti. Böylece, Onuncu 
Geleneğin ana ilkesi meydana çıkmış oldu. “Adsız Alkolikler 
kendi dışlarındaki sorunlar üzerinde fikir yürütmezler, do
layısıyla da AA ismi asla kamu oyundaki tartışmalara karıştı
rılmamalıdır.”



Onbirinci Gelenek
“Halkla ilişkiler siyasetimiz, isim yapmak 
yerine ilgi toplamak üzerine kurulmuştur. Bu 
yüzden basın, radyo, TV ve film  alanlarında 
kimliğimizi daima gizli tutmalıyızı ”

iy i niyetliler ordusu olmasaydı AA bugünkü seviyesine asla 
gelemezdi. Tüm dünyada, her şekliyle olumlu ve yaygın 
tanıtma kampanyası alkolikleri bünyemize kazandırmada 
başlıca vesile olmuştur. AA bürolarında, kulüplerinde ve 
evlerinde telefonlar durmadan çalar. “Gazetede bir yazı 
okudum’*, der bir ses; bir diğeri “bir radyo programı 
dinledik”, bir başkası “Bir film izledik”, veya “televizyonda 
AA hakkında bir program gördük.” AA üyelerinin yarısını 
bu tür kanallar sayesinde kazandığımızı söylersek hiç te 
abartmış olmayız.

Bizi arayanlar sadece alkolikler ve aileleri değil. Adsız 
Alkolikler hakkmdaki tıbbî raporları okuyan doktorlar da 
bizi arayarak daha fazla bilgi istiyorlar. Kilise yayınlarındaki 
makaleleri göran din adamları da bizi arıyor. Büyük şirketle
rin bizi onayladıklarını öğrenen işverenlar, kendi firmala
rındaki alkolizm konusunda ne yapabileceklerini araştırmak 
için bize başvuruyorlar.

Bu nedenle, Adsız Alkolikler için mümkün olan en iyi 
halkla ilişkiler politikasını geliştirme konusunda üzerimize 
büyük bir sorumluluk düşüyordu. Birçok sıkıntılı deneyimle
rin sonucunda, böyle bir politikanın nasıl olması gerektiğine 
dair bir görüşe ulaştığımızı zannediyoruz. Yaklaşımımız, 
alışılagelmiş tanıtma uygulamalarına birçok açıdan ters 
düşmektedir. Sonunda anladık ki, kendimizi satmaktan çok, 
kendimize cezbetme esasına dayanmak zorundayız.

Şimdi bu iki karşıt görüşün — kendimizi başkalarına
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satma ve çekici kılmanın — nasıl çalıştığım görelim. Seçim 
kazanmak isteyen siyasi bir parti oylan çekmek için liderle
rinin erdemlerinin reklamım yapar. Para toplamak isteyen 
bir yardım kuruluşunun mektup başlıklan desteği sağlanabi
lecek bir yığın seçkin insanın i simleri ile donanır. Politik, 
ekonomik ve dinî faaliyetlerin çoğu, reklam edilen liderliğe 
dayanır. Davaları ve fikirleri simgeleyen kişiler köklü bir 
ihtiyaca cevap verirler. Biz AAlar buna itiraz etmeyiz. Ama 
şu gerçeği açıklıkla görmeliyiz ki, kamunun gözü Önünde 
bulunmak özellikle bizler için tehlikelidir. Karakterimiz gereği 
hemen hemen her birimiz, zaptolunmaz birer tanıtımcı olduk, 
ve bir toplumun tümüyle tanıtımcılardan oluşması da ürkü
tücü idi. Bu çarpıcı gerçeği hesaba katarak, kendi kendimizi 
kontrol etmemiz gerektiğini anladık.

Bu denetimin bize getirdiği faydalar şaşırtıcı oldu. AA’yı, 
AA’nın basın ajanlarının tüm yeteneklerini vererek kazandı- 
rabileceklerindan daha iyi tanıttık. Hiç şüphesiz, AA bir 
şekilde kamuya tanıtılmalıydı. Bu işi dostlarımıza bırakmanın 
çok daha iyi olacağım düşündük, ve bu inanılmaz boyutlarda 
gerçekleşti. Tanınmış televizyon muhabirleri zor inanan 
kuşkucular olarak AA mesajım her yere ilettiler. Onlara göre 
biz, ilgi çekici bir haber kaynağı olmaktan daha fazla bir 
şeydik. Basında ve yayında hemen hemen her haberde, ka- 
dın-erkek basın mensuplan, bizleri dostlan olarak gördükle
rini belirttiler.

Başlangıçta basın, tanınmayı reddetmemize pek bir mânâ 
verememişti. Anonim (Adsız) olarak kalmaktaki ısrarımız 
onları şaşırtıyordu. Ama sonra olayı kavradılar. Dünyada 
nadir rastlanan bir olguyla karşı karşıyaydılar: Kişi olarak 
üyelerini değil, ama ilke ve çalışmalannı kamuya anlatmak 
isteyen bir topluluk söz konusuydu. Bu tavır basının pek 
hoşuna gitmişti. O zamandan beri de, gazeteci dostlar, en 
ateşli üyelerimizden daha tutkulu bir şekilde AA’nın çalışma-
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lanm kamuoyuna iletiyorlar.
Anonim kalmanın AA için daha sağlıklı olacağım Ameri

kan basını bazı üyelerimizden bile daha iyi kavramıştı. Bir 
zamanlar, yüz kadar topluluğumuz anonimlik ilkesine aykın 
hareket ediyorlardı. Bu arkadaşlar, tam bir iyi niyetle 
anonimliğin modası geçmiş bir ilke olduğunu, ama AA’nın 
ilk dönemlerinde belki uygulanabileceğini ilan ettiler. Modern 
tanıtım yöntemlerinden yararlanması halinde, “AA,” diyor
lardı, “yerel, ulusal ve uluslararası üne sahip birçok kimseyi 
içinde barındırmaktadır. Bıi insanlar istiyorlarsa eğer, -ki, 
çoğu istiyordu-, neden üyelikleri kamuya açıklanıp, başkalan 
da bize katılmaya teşvik edilmesin? Bunlar mantıklı iddia
lardı, ama iyi ki basın mensuplan bu arkadaşlaramızın 
görüşlerine katılmadılar.

Vakıf, Kuzey Amerika’daki bütün haber merkezlerine 
mektuplar yazarak halkla ilişkiler politikamızın reklamdan 
çok, ilgi çekmeye dayandığım bildirdi. Ve kişisel kimliklerin 
gizli kalmasının AA için en büyük koruyucu olduğunu 
vurguladı. O zamandan beri basın ve yayın mensuplan 
üyelerimizin isimlerini yayınlarından çıkardılar, ve sık sık 
AA’nın ihtiraslı üyelerine, AA’nın anonimlik ilkesini hatır
lattılar. Hatta bu amaçla, ilgi uyandıracak haberlerden bile 
vazgeçtiler. Bizimle bu güçlü işbirliğinin, kuşkusuz çok yar
dımım gördük. Şimdi artık anonimlik ilkesini bilinçli olarak 
ihlâl eden sadece birkaç üyemiz kaldı.

Bu kısaca AA*nın Onbirinci Geleneğinin nasıl oluştuğunun 
öyküsüdür. Bizim için bu gelenek, sağlıklı bir halkla ilişkiler 
politikası olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Bu gelenek, 
kişisel hırsların AA’da yeri olmadığının sürekli olarak ha
tırlanmasını sağlayan pratik bir yoldur. Bu gelenekle her 
üye, topluluğumuzun aktif bir koruyucusu hâline gelir.



Onikinci Gelenek
"Adsızhk bütün geleneklerimizin manevi te
melini oluşturarak bize ilkelerin daima kişilik
lerden önce gelmesi gerçeğini hatırlatır. "

A d SIZLIGIN özünü fedakârlık oluşturur. Çünkü AA’nm 
Oniki Geleneği bizden tekrar tekrar ortak çıkarlarımız uğ
runa kişisel arzularımızdan vazgeçmemizi istiyor, adsızhk 
ilkesinde simgeleşen özveri ruhu herşeyin temelidir. A.A.nm 
fedakârlık yapmaktaki kanıtlanmış arzusu insanlara, gele
ceğimize olan yüksek güven duygusunu vermektedir.

Ama başlangıçta adsızhk, güvenimizin eseri olarak çıkma
mıştı ortaya, endişelerimizin eseri olmuştu. Bizim ilk adsız 
alkolik gruplarımız gizli topluluklardı. Yeni alkolikler bizi, 
ancak birkaç güvenilir arkadaşımız aracılığıyla bulabilirdi. 
Sırf çalışmalarımızı bile kamuya açmak üzerimizde şok etkisi 
yaratıyordu. İçkiyi bırakmış olsak bile, hâlâ kamunun güven
sizlik ve aşağılamasından sakınmak zorunda olduğumuzu 
düşünüyorduk.

1939’da Büyük Kitap ortaya çıktığında, onu HAdsız Alko
likler” olarak isimlendirdik. Kitabın önsözünde şu açıklama 
yer alıyordu: MAdsız kalmamız önemlidir, çünkü şu anda bu 
yayının yaratacağı çok sayıda kişisel başvuru ile başedebilmek 
için sayımız çok az. Çoğunluğumuz özel iş sahibi ya da 
meslek sahibi kişiler olduğumuz için böyle bir durumda 
işlerimize gereken zamanı ayıramayız. ”Çok sayıda yeni katı
lımcının gizliliğimize büyük ölçüde halel getirebileceği dü
şüncesini bu satırlarda kolaylıkla okunabilir.

AA gruplan çoğaldıkça, adsızlık sorunları da yoğunlaştı. 
Alkolik bir kardeşimizin hayranlık uyandıncı kurtuluşunun 
verdiği heyecanla bu kardeşin sadece rehberinin bilmesi



gereken mahrem ve iç parçalayıcı yönlerini aramızda tartıştık 
bazen. Bundan mağdur olan kimse, haklı olarak güveninin 
sarsıldığını açıklardı. Bu tür olaylar AA’nın dışında duyuldu
ğunda ise, adsızlik vaadimize duyulan güven şiddetli yaralar 
alırdı. Bu nedenle sık sık ihsanlar bizden uzaklaştılar. Açıktı 
ki her AA üyesinin ismi ve öyküsü, kendisi öyle istiyorsa, 
gizli kalmalıydı. Bu, adsızlığın pratik olarak uygulanması ile 
ilgili olarak edindiğimiz ilk ders oldu.

İtidalsizliğin bir tezahürü olarak, yeni üyelerimizden bazı
ları gizlilik ilkesini hiçe saydılar. AA’yı herkese duyurmak 
istediler ve duyurdular da. Daha mahmurluk içinde pek çok 
alkolik, gözleri parlayan bir halde kendilerim dinleyebilecek 
herkesi köşeye sıkıştırıp zorla öykülerini anlattılar. Diğer 
bazılan, mikrofonlann veya kameralann karşısına geçmek 
için yarış ettiler. Bazan da, üzücü bir şekilde sarhoş oldular 
ve gruplarını mahcup ettiler. AA üyesi iken AA gösterşcileri 
haline dönüştüler.

Bu birbirine zıt olaylar bizleri ciddiyetle düşünmeye itti. 
Haklı olarak önümüzde duran soru, “Bir AA üyesi ne de
receye kadar gizli kalmalı?” idi. Gelişmemiz şunu kesinleştirdi 
ki, gizli bir kuruluş olamazdık, ama bir tiyatro grubu da 
olamazdık. Bu aşırı uçlar arasında güvenli bir yol bulmamız 
ise uzun zaman aldı.

Bir kural olarak, ortalama 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. Kendi
sinin de faydalı olabileceği fırsatlar doğduğunda da hemen 
hemen herkesle AA hakkında kolaylıkla konuşabileceğini 
düşünüyordu. Bu samimi açılmalar, alkolizm ayıbı ile ilgili 
endişelerini yenmesine yardımcı oluyor ve AA’nın varlığına
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ilişkin haberleri kendi çevresinde yaymasını sağlıyordu. 
Birçok yeni kadın ve erkek alkolik AA*ya bu tür konuşmalar 
sayesinde katıldı. Kelimenin tam anlamıyla adsızlık ilkesine 
uygun düşmese de bu tür davranışlar meselenin ruhuna pek 
aykırı düşmüyordu.

Ancak sırf ağızdan ağıza duyurmanın etkilerinin çok 
sınırlı olduğu belli idi. Çalışmalarımız kamuya tanıtılmalıydı. 
AA gruplan mümkün olduğunca çabuk ve çok sayıda 
umutsuzluk içindeği diğer alkoliklere ulaşmak zorundaydı. 
Bu nedenle birçok grup, ilgilenen dostlara ve kamuya açık 
toplantılar düzenlemeye başladılar, böylece her hangibir 
kimse AA’nın ne olduğunu ve ne yapmaya çalıştığım an
layabilecekti. Bu toplantılara sıcak bir ilgi gösterildi. Hemen 
ardından, sosyal kuruluşlarda, kiliselerde ve sağhk demekle
rinde konuşmaları için AA’dan konuşmacılar istenmeye 
başlandı. Adsızlik ilkesi korunduğu, ve hazır bulunan basın 
ilgilileri isim ve resim kullanımından kaçındıkları sürece 
sonuç olumluydu.

Nihayet sıra bizim için nefes kesici birkaç propaganda 
gezisine geldi. Clevland Plain Dealer’in hakkımızdaki ma
kaleleri sayesinde kentte sadece birkaç üyemiz varken bir 
gecede yüzlerece üyeye sahip olduk. Mr. Rockefeller’in Adsız 
Alkolikler için düzenlediği yemeğin öyküleri toplam üye 
sayımızı bir yıl içinde iki katına çıkardı. Jack Alexander’ın 
ünlü Saturday Evening Post’da yayınlanan yazısı AA*yı 
ulusal bir enstitü haline getirdi. Buna benzer bir yığın olumlu 
olay daha da fazla tanınmamızı sağladı. Diğer gazete ve 
dergiler de AA öyküleri talep ettiler. Film şirketleri fo
toğraflarımızı çekmek istediler. Radyo ve televizyon, program 
yapma talepleriyle bizi kuşattılar. Ne yapmalıydık?

Şu gerçeğin bilincine varmıştık: kamunun bu coşkun onayı 
bize sınırsız faydalar sağlayabileceği gibi büyük zararlar da 
getirebilirdi. Herşey bu sıcak ilginin nasıl kanalize edile
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ceğine bağlıydı. Bir takım işgüzar fırsatçının AA*yi temsil 
eden kurtarıcılar pozunda halkın ününe çıkmasına izin ver
menin sonuçlarına katlanamazdık. İçimizdeki reklâm güdüsü 
bizim yıkım nedenimiz olabilirdi. Bir kişi bile toplum içinde 
sarhoş olsa veya sadece bir kişi bile AA ismini kendi amaçlan 
için kullanmaya kalksa tamir edilemez zararlar doğabilirdi. 
Bu seviyede (basın, radyo, filmler ve televizyon seviyesinde) 
adsızlık -yüzde yüz adsızhk mümkün olan tek çdzümdü. Bu 
noktada, -hiç bir istisnaya yer vermeksizin ilkeler kişiliklerden 
önce gelmeliydi.

Bu deneyimler bize adsız kalmanın gerçek alçakgönüllülük 
olduğunu öğretti. Adsızlık bugün heryerde AA yaşamının 
özünü oluşturan, ruhumuza işleyen manevi bir özelliktir. 
Adsızlık ruhu ile hareket eden bizler, AA üyeleri olarak, 
temayüz etme ve tanınma gibi doğal güdülerimizden hem 
alkolik dostlarımız arasında hem de kamu önünde vazgeç
meye çalışırız.. Bu İnsanî özlemleri bir kenara bırakmakla, 
inanıyorduk ki her birimiz tüm Derneği kapsayan ve içinde 
uyum halinde çalışıp gelişebileceğimiz bir atmosferin yaratıl
masında görev almış oluyoruz.

Eminiz ki adsızlık ilkesinde ifadesini bulan alçakgönüllülük, 
Adsız Alkoloklerin sahip olabileceği en büyük koruyucudur.



Oniki Gelenek
(Uzun Şekli)

A. A. deneyimlerimiz bize şunlan öğretti:
Bir — Her Adsız Alkolikler üyesi büyük bir bütünün sadece 
ufak bir parçasıdır. A.A. yaşamaya devam etmelidir, aksi 
takdirde muhakkak ki çoğumuz öleceğiz. Bu nedenle toplu
luğumuzun refahı ve iyiliği önde gelir. Kişisel refahımız ise 
onu yakından takip eder.
İki — Grup olarak sadece bir otorite tanırız, o da kendini 
grubumuzun bilincinde ifade eden ve bizleri seven Tann’dır.
Üç — Üyeliğimiz alkolizmden ızdırap çeken herkesi içine 
almalıdır. Onun için, iyileşmek isteyen hiç kimseyi redde
denleyiz. Ayriyeten üyeliğimiz asla paraya bağlı olmadığı 
gibi, üyelerimiz belli bir standarta uymak zorunda da değildir. 
İyileşmeyi niyet eden herhangi iki veya üç alkolik bir A.A. 
grubu kurabilir, yeter ki grup olarak başka bir örgüte bağlı 
olmasın.
Dört — İşlerin yürütülmesinde, her A.A. grubu kendi 
vicdanından başka hiç bir otoriteye karşı sorumlu olma
malıdır. Ama kendi planlan komşu gruplann iyi halleri ile 
ilgili ise, o gruplann da fikir ve onaylan alınmalıdır. Hiç bir 
grup, bölge teşkilatı, veya şahıs Genel Hizmet Kurulu üye
lerine danışmadan tünı A.A. kuruluşunu etkileyecek bir 
girişimde bulunmamalıdır. Bu gibi konularda ortak iyiliğimiz 
herşeyden önce gelir.

Beş — Her Adsız Alkolikler grubu, yalnızca bir tek amacı 
olan — mesajım hala ızdırap çeken alkoliğe iletmek olan — 
bir manevi varlık olmalıdır.
Altı — Para, mal ve mevki sorunlan bizi esas olan manevi 
gayemizden kolayca saptırabilir. Bu nedenden dolayı,



A.A.’mn faydalandığı her türlü mal ve mülk A.A.’nın dışında 
ve ondan ayrı olarak idare edilmelidir. Böylece maddiyatı 
manevi çalışmalardan ayırmış oluruz. Hiç bir A.A. grubu, 
grup olarak iş kurmamalıdır. A.A.’ya yardım sağlayan der* 
nek, hastane gibi kuruluşlar A.A.’nın bünyesinden ayrı tu
tulmalıdır; böylece gerektiği zaman A.A.’mn ilişkisi bun
lardan kolayca kesilebilir. Bu nedenden dolayı, bu gibi ku
ruluşlar A.A.’nın adını kullanmamalıdır. Bu tip kuruluşların 
yönetimi kendilerini paraca destekleyen kişilerin sorumluluğu 
olmalıdır. Genelde demekler için A.A. yöneticileri tercih 
edilir. Fakat hastaneler ve diğer şifa merkezleri A.A.’nm 
tamamen dışmda kalmalı ve tıbbi denetim altında olmalı
dırlar. Herhangi bir A. A. grubu başka kuruluş veya şahıslarla 
işbirliği yapabilir, ancak bu işbirliği hiç bir zaman, bilfiil 
veya ima yoluyla, bir hukuki bağ veya bir onay anlamında 
olmamalıdır. Bir A.A. grubu kendisini bir kimseye veya 
kuruluşa bağlayamaz.
Yedi — A.A grupları kendilerini üyelerinin gönüllü olarak 
verdikleri bağışlarla tamamen idare edebilmeleri gerekir. Biz- 
ler her grubun bu ideale en kısa sürede erişmesi gerektiğini 
düşünüyoruz; ister gruplar tarafından, isterse dernekler, has
taneler veya başka teşekküller tarafından olsun, A.A.’nın 
adını kullanarak her türlü yardım isteklerinin oldukça tehli
keli olduğunu; hangi kaynaktan olursa olsun ardından 
minnet borcu bırakacak büyük armağanların veya herhangi 
bir yükümlük getiren para yardımlarının akıllıca olmadığını 
düşünüyoruz. Aynı nedenlerle, bizler, gerektiğinden fazla, 
belirli bir A.A. maksadına hizmet etmeyen paralar toplayan 
A.A. muhasebelerini de endişe ile karşılıyoruz. Tecrübeleri
mizden biliyoruz ki, para, mal, mülk ve otorite üzerine 
yapılan lüzumsuz münakaşalar kadar hiç bir şey titizlikle 
koruduğumuz manevi emanetimizi tahrip edici olmamıştır.
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Sekiz — Adsız Alkolikler hiç bir zaman profesyonel olma* 
malıdır. Profesyonel olmayı diğer alkoliklere para karşılığında 
yardım etmek olarak tanımlıyoruz. Bununla beraber, her
hangi bir işin görülmesi için alkolik olmayan bir kimseyi 
tutacağımıza, aynı işi bir alkoliğe vermekte sakınca yoktur. 
Bu gibi özel hizmetlerin karşılığı iyi olabilir, fakat bizim 
Onikinci Basamak çalışmalarımız asla bir ödeme karşılığı 
olmamalıdır.

Dokuz — Her A.A. grubu mümkün olan en sade orga
nizasyona sahip olmalıdır. Başkanlık görevinin üyeler arasın
da sıra ile yapılması en uygun sistemdir. Ufak gruplar kendi 
aralarından bir sekreter seçebilirler, daha geniş gruplar sıra 
ile görev yapan yönetim kurullarını, büyük yerleşim mer
kezlerindeki gruplar genellikle maaşlı ve tam gün çalışacak 
bir sekreter tutan kendi merkezi komitelerini, veya gruplar 
arası komitelerini seçebilirler. Genel Hizmet İdare Heyetinin 
mütevellileri gerçekte A. A. Genel Hizmet Kurulu’dur. Bu 
şahıslar A.A. Gelenek' terimizin bekçileri ve New Yorklaki 
A. A. Genel Hizmet Ofisimizin bakımı için gereken bağışlan 
alan kimselerdir. Gruplar tarafından tanıtma işlerimizin 
yürütülmesi ile yetkili kılınmışlardır ve baş yayımınız A.A. 
Grapevine gazetesinin doğru ve iyi çalışması ile sorumlu
durlar. Bütün bu temsilcilerimiz hizmet ruhunu kendilerine 
esas olarak alırlar, çünki A.A.*nın hakiki önderleri aynı 
zamanda ona hizmet eden güvenilir ve tecrübeli hizmetkar- 
landır. Bu kimseler ünvanlanna dayanarak kendilerine gerçek 
otorite payı çıkarmazlar, onlar yönetici değillerdir. Yararlı- 
hklarının ana unsuru evrensel saygıdır.
On — Hiç bir A.A. grubu veya üyesi A.A.’yı, özellikle 
politik, din veya alkol reformu gibi tartışmalı konulara 
bulaştıracak bir fikir veya mütalaada bulunmamalıdır. Adsız 
Alkolikler gruplan kimseye karşı pozisyon alamazlar. Bu 
konularda hiç bir görüş ileri süremezler.
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Onbir — Halkla ilişkilerimiz kişisel hüviyetlerimizi açıkla- 
maksızın olmalıdır. A.A.’nın çarpıcı reklamlardan kaçınması 
gerektiğine inamyoruz. A.A. üyeleri olarak resimlerimiz ve
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lanmamalıdır. Halkla ilişkilerimiz tanıtma prensibine değil, 
ilgi uyandırma prensibine dayanmalıdır. Hiç bir zaman ken
dimizi övmeye ihtiyaç duymayız. Arkadaşlarımızın bizi 
tavsiye etmelerini tercih ederiz.
Oniki — Ve nihayet, biz Adsız Alkolikler hüviyetlerimizi 
açıklamama prensibinin büyük bir manevi değeri olduğuna 
inamyoruz. Bu nedenle prensiplerimizi kişiliklerimizin ününe 
koymamız gerektiğini hatırlıyoruz ve böylece derin bir tevazu 
duygusuna kendimizi hazırlıyoruz. Yaşamımızın sonuna ka
dar bu büyük nimetlerin bizi şımartmadan, Tanrı”ya daima 
şükran duygusu içinde yaşayacağımız ümidiyle.

ı, filme alınmamalı ve basında açık-
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