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Adsız Alkolikler

GİRİŞ

 

Bu, “Adsız Alkolikler” kitabının dördüncü baskısıdır. İlk 
baskı 1939 yılının Nisan ayında çıkmış ve bunu takip eden on altı 
sene içerisinde kitabın 300.000’den fazla kopyası dönüşüme gir-
miştir. 1955’te yayımlanan ikinci baskı toplamda 1.150.500’den 
fazla kopya sayısına ulaşmıştır. Matbaadan 1976’da çıkan üçün-
cü baskı ise tüm formatlarda yaklaşık 19.550.000 kopyalık bir 
dönüşüme ulaşmayı başarmıştır. 

 Bu kitap topluluğumuzun temel metni haline geldiğinden ve 
çok sayıda alkoliğin bağımlılıktan kurtulmasını sağladığından, 
içeriği üzerinde esaslı bir yapılmaması yönünde ciddi bir duyar-
lılık vardır. Bu sebeple ikinci, üçüncü ve dördüncü baskılar için 
gözden geçirilme sürecinde kitabın A.A. iyileşme programını iş-
leyen ilk kısmına büyük ölçüde dokunulmamıştır. “Doktorun Gö-
rüşü” bölümü de topluluğumuzun büyük tıbbi velinimeti merhum 
Dr. William D. Silkworth’ün tıpkı 1939’da aslen yazmış olduğu 
şekilde, el sürülmeden bırakılmıştır. 

 İkinci baskıda ekler, On İki Gelenek ve A.A. ile irtibata 
geçmenin yolları da dahil edilmiştir fakat asıl değişiklik kişisel 
hikayeler bölümündedir. Kişisel hikayeler derneğin büyümesini 
yansıtacak şekilde genişletilmiştir. “Bill’in Hikayesi”, “Doktor 
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Bob’un Kâbusu” ve birinci baskıda yer alan bir kişisel hikâye 
daha aynı şekilde ikinci baskıya geçmiştir. Üç hikâye üzerinde 
düzenleme yapılmış ve bir hikâyenin başlığı değiştirilmiştir; iki 
hikâyenin yeni versiyonları yeni başlıklarla yayımlanmıştır. Otuz 
tamamıyla yeni hikâye eklenmiş ve hikâye bölümü şimdi görül-
düğü şekliyle üç kısma ayrılmıştır.   

 Üçüncü baskıda Bölüm I (“A.A.’nın Öncüleri”) değiştiril-
meden bırakılmıştır. Bölüm II (“Zamanın İçerisinde Durdular”) 
dâhilindeki dokuz hikâye ikinci baskıdan aktarılmış ve sekiz yeni 
hikâye eklenmiştir. 

Bölüm III’ten ise (“Neredeyse Her Şeyi Kaybettiler”) sekiz 
hikâye tutulmuş ve beş yenisi eklenmiştir. 

 İşbu dördüncü baskı “Dünya Hizmetleri için On İki Kav-
ram” kısmını içermekte ve kişisel hikâyelerin üç kısmını da şu 
şekilde düzenlemektedir:  

 Bölüm I’e yeni bir hikâye eklenmiş, daha önce Bölüm III’te 
yer alan iki hikâye de oraya taşınmıştır; altı hikâye silinmiştir. 
Bölüm II’de yer alan altı hikâye aktarılmış, on bir yenisi eklen-
miş, on biri de çıkarılmıştır. Bölüm III artık on iki yeni hikâye ba-
rındırmaktadır; Bölüm I’e aktarılan iki hikâyeye ek olarak sekiz 
tanesi de kaldırılmıştır. 

 Büyük Kitap’ta (A.A. üyelerinin bu kitaba sevgiyle yakıştır-
mış oldukları isim) yıllar boyunca yapılan bütün değişikliklerin 
amacı aynı olmuştur: Adsız Alkolikler’in güncel üyelerini daha 
yanlışsız şekilde temsil etmek ve böylelikle daha fazla alkoliğe 
erişim sağlamak. Eğer bir alkol sorununuz varsa temennimiz kırk 
iki kişisel hikâyeden birini okurken durup “Evet, bu bana oldu”, 
hatta daha da önemlisi “Evet, böyle hissettim”, ya da en önemlisi 
“Evet, bu programın benim için de işe yarayabileceğine inanıyo-
rum” diye düşünmenizdir. 
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 BİRİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

 Bu 1939’da yayımlanan ilk baskının, ilk basımında yer aldı-
ğı şekliyle aktarılmış önsözüdür. 

Biz, Adsız Alkolikler mensupları, görünüşte umutsuz bir ruh 
ve beden halini atlatmış olan yüzden fazla kişiyiz. Bu kitabın 
temel amacı diğer alkoliklere nasıl iyileştiğimizi eksiksiz şekil-
de anlatmaktır. Onlar için bu sayfalarda yer alanların daha ileri 
bir tasdik ihtiyacını ortadan kaldıracak kadar ikna edici olmasını 
umuyoruz. Tecrübelerimizin bu kaydının herkese alkoliği daha 
iyi anlamak konusunda yardımcı olacağını düşünüyoruz. Birçok-
ları alkoliğin oldukça hasta bir kişi olduğunu kavrayamamakta-
dır. Bununla beraber yaşam şeklimizin herkes için getirileri ola-
cağından eminiz. 

 Gizli kalmamız önemli çünkü an itibarıyla sayımız bu ya-
yımın sonucu ortaya çıkabilecek yoğun kişisel başvuruların al-
tından kalkamayacak kadar az. Çoğumuz iş insanları ve profes-
yoneller olduğumuz için böyle bir durumda mesleklerimizi iyi 
bir şekilde sürdüremeyiz. Alkolizm üzerindeki işlerimiz mesleği-
mizden farklı olarak yaşantımız içindeki bir uğraş haline geldiği 
bilinsin isteriz.  

   Alkolizm üzerine yazarken ya da kamuya açık şekilde 
konuşurken dernek üyelerimizin isimlerini hariç tutmalarında, 
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kendilerini “Adsız Alkolikler’in bir üyesi” olarak tanıtmalarında 
ısrar ediyoruz. 

 Aynı içtenlikle basının da bu ricamıza saygı göstermesini 
istiyoruz çünkü aksi takdirde büyük ölçüde engellenmiş olacağız. 

 Kelime anlamı itibarı ile alışılagelmiş bir organizasyon de-
ğiliz. Hiçbir harç ya da ücret almıyoruz. Üyelik için tek gereksi-
nim alkolü bırakmaya yönelik dürüst bir istek. Herhangi bir din, 
mezhep ya da tarikat ile özellikle dostluk ilişkisi içerisinde de-
ğiliz; kimseye karşı da çıkmıyoruz. Tek isteğimiz bu hastalığa 
yakalanmış olanlara yardımcı olmaktır. 

 Bu kitaptan fayda sağlamış olanların hikayelerini dinlemek 
ilgimizi çekecektir; özellikle de diğer alkoliklerle çalışmaya baş-
lamış olanların.  Bu tarz vakalara yardımcı olmak isteriz. 

 Bilimsel, tıbbi ve dini topluluklar tarafınca yöneltilen soru-
lar hoşnutlukla karşılanacaktır.  

 ADSIZ ALKOLİKLER 
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İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

 Bu önsözde verilen rakamlar derneğin 1955’teki durumunu 
tarif etmektedir. 

 Bu kitabın ilk önsözünün yazıldığı 1939’dan bu yana adeta 
bir satış mucizesi yaşandı. İlk baskımızda “yola çıkmış her alko-
liğin varış noktasında Adsız Alkolikler Derneğini bulacağı” umu-
du dile getirilmiş ve söze “daha şimdiden diğer topluluklar içe-
risinde üçer beşer türeme halindeyiz” şeklinde devam edilmişti. 

 İlk baskımızın yayımlanmasıyla 1955’te ikinci baskımı-
zın sunulması arasında on altı sene geçti. Bu kısa sürede Adsız 
Alkolikler’in sayısı 150.000’in çok daha üzerinde iyileşmiş alko-
liği kapsayan yaklaşık 6.000 gruba ulaştı. Bu gruplardan Birle-
şik Devletler’in her eyaletinde ve Kanada’nın tüm vilayetlerinde 
bulunabilir. A.A.‘nın Britanya Adaları’nda, İskandinav ülkele-
rinde, Güney Afrika’da, Güney Amerika’da, Meksika, Alaska, 
Avustralya ve Hawaii’de serpilmekte olan toplulukları mevcut. 
Topyekûn 50 civarı yabancı ülke ile ABD’nin mülkiyet ve idare 
sahibi olduğu bölgelerde gelecek vadeden başlangıçlar yaşandı. 
Bunlardan bazıları şu an Asya’da biçimlenme sürecindeler. Arka-
daşlarımızın çoğu bize bunun sadece bir başlangıçtan, çok daha 
büyük bir geleceğin kehanetinden ibaret olduğunu söyleyerek ce-
saret aşılıyorlar. İlk A.A. grubunun fitili Haziran 1935’te Akron, 
Ohio’da New York’lu bir borsa simsarı ile Akron’lu bir hekim 
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arasında gerçekleşen bir sohbette yakılmıştı. Bundan altı ay önce 
borsa simsarı, gününün Oxford Grupları ile iletişim halinde olan 
alkolik bir arkadaşı ile buluşmasından sonra ansızın manevi bir 
tecrübe yaşamış ve alkol takıntısından kurtulmuştu. New York’ta 
alkolizm üzerine uzmanlaşmış, bugün A.A. üyeleri arasında bir 
tıp azizi olarak görülen ve cemiyetimizin ilk günlerine ilişkin hi-
kayesi önümüzdeki sayfalarda yer alacak merhum Dr. William D. 
Silkworth’ün de borsa simsarına büyük yardımları dokunmuştu. 
Simsar, doktordan alkolizmin vahim doğasını öğrenmişti. Oxford 
Gruplarının bütün öğretilerini kabullenemese de ahlaki kapasite-
nin, kişilik kusurlarını itiraf etmenin, alkolizminden zarar gören-
lere telafide bulunmanın, başkalarına yardımcı olmanın, Tanrı’ya 
olan inanç ve bağımlılığın gerekliliğine ikna olmuştu. 

 Akron’a gitmeden önce simsar birçok alkolikle birlikte, bir 
alkoliğe sadece başka bir alkoliğin yardımcı olabileceği teorisi 
üzerine yoğun bir şekilde çalışmış fakat başardığı tek şey kendi-
sini içkiden uzak tutabilmek olmuştu. Simsarın Akron’a gidişinin 
arka planında başarısız olmuş bir girişim vardı ve bu başarısızlık 
onda tekrar içmeye başlayabileceğine dair bir korku bırakmıştı. 
Ani bir farkındalıkla kendini kurtarabilmek için mesajını diğer 
alkoliklere ulaştırmasının şart olduğunu kavradı. Bu diğer alkolik 
ise Akron’lu hekimden başkası değildi. 

Bu hekim defalarca alkolik ikilemini manevi yollarla çözüm-
lendirmeyi denemiş ama başarısız olmuştu. Fakat simsar ona Dr. 
Silkworth’ün alkolizm tanımını ve ona göre alkolizmin umutsuz-
luğunun nasıl olduğunu anlattığında hekim daha önce hiç ortaya 
koyamadığı bir istekle derdine manevi bir deva bulma arayışına 
girişti. İçkiyi 1950’de öleceği güne kadar bir daha ağzına koy-
mayacaktı. Bu, bir alkoliğin başka bir alkoliği, alkolik olmayan 
birinin asla etkilemeyeceği şekilde etkileyebileceğinin kanıtıydı.  
Aynı zamanda iki alkolik arasındaki hararetli çalışmanın da kalıcı 
iyileşme için şart olduğuna işaret ediyordu. 
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Böylelikle bu iki adam Akron Şehir Hastanesine gittiler ve 
neredeyse hummalı bir şevkle alkolikler üzerinde çalışmalarına 
başladılar. İlk vakalarında ele aldıkları şahıs olanca çaresizliğine 
rağmen hemen iyileşti ve üçüncü A.A. üyesi olarak tarihe geçti. 
Bir daha asla alkol almadı. Akron’daki bu çalışmalar 1935 yazı 
boyunca devam etti. Birçok başarısızlık yaşandı ama ara sıra on-
ları cesaretlendiren başarılara da imza atıyorlardı. Simsar, 1935 
sonbaharında New York’a döndüğünde kimse o zaman farkına 
varamamış olsa bile aslında ilk A.A. grubu kurulmuştu. 

 New York’ta küçük bir grup daha hızlıca biçimlendi ve bu 
grubu 1937’de Cleveland’da kurulan bir üçüncüsü takip etti. 
Bunların yanı sıra çeşitli yerlere dağılmış olan, Akron’da ya da 
New York’ta temel fikirleri kavramış çeşitli alkolikler de başka 
şehirlerde gruplar kurmaya çalışıyorlardı. 1937 yılının sonlarına 
doğru arkalarına alkolden uzak kaldıkları ciddi bir zaman dilimi-
ni alanların sayısı çoğalmıştı. Bu sayı, üye topluluğunu alkoliğin 
karanlık dünyasına yeni bir ışığın girmiş olduğuna ikna etmek 
için yeterliydi. 

 Çaba içinde olan grupların düşüncesine göre mesajlarını 
ve özgün tecrübelerini dünyanın gözleri önüne sermenin zama-
nı artık gelmişti. Bu azim 1939 yılının ilkbaharında ilk baskının 
yayımlanışı şeklinde meyvesini verdi. Üye topluluğunun sayısı 
100 kadar kişiye erişmişti. O zamana kadar isimsiz kalmış bu 
genç cemiyet -kendi kitaplarının adından yola çıkılarak- Adsız 
Alkolikler şeklinde anılmaya başlanmıştı. Plansız yönetim süreci 
bitmiş ve A.A. öncülük döneminde yeni bir aşamaya geçmişti. 

 Yeni kitabın ortaya çıkışı birçok gelişmeye gebeydi. Tanın-
mış bir rahip olan Dr. Harry Emerson Fosdick kitabı beğeni ile 
karşıladı. 1939’un sonbaharında, o zamanlar Liberty’nin editör-
lüğünü yapan Fulton Oursler, dergisinde “Alkolikler ve Tanrı” 
adında bir makale yayımladı. Bunun üzerine, o sırada kurulmuş 
olan küçük New York ofisi telaş içerisinde yapılmış 800 danış-
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ma talebine tanık oldu. Her danışma talebi titizlikle yanıtlandı; 
broşürler ve kitaplar dağıtıldı.  Var olan gruplardan iş insanları 
bu olası üyelere yönlendirildiler. Yeni gruplar filizlendi ve herke-
si hayrete düşürecek şekilde keşfedildi ki, A.A.’nın mesajı hem 
ağızdan ağıza yayılarak hem de posta ile başarılı şekilde aktarıla-
biliyordu. 1939 yılı son bulduğunda yaklaşık 800 alkolik iyileş-
meye doğru giden yolda adım adım yürüyorlardı.  

 1940 yılının ilkbaharında John D. Rockefeller, Jr. birçok 
arkadaşını çağırdığı bir akşam yemeği düzenledi ve bu yemeğe 
hikayelerini anlatmaları için A.A. üyelerini de çağırdı. Bu haber 
dünya çapında yankılandı; tekrar bir danışma trafiği yaşandı ve 
birçok kişi “Adsız Alkolikler” kitabını almak için kitapçıların yo-
lunu tuttu. 1941 yılının Mart ayında üye sayısı 2.000’e ulaşmıştı. 
Daha sonra Jack Alexander Saturday Evening Post’a yazdığı bir 
baş makalede A.A.’yı kamuoyuna öylesine ilgi çekici bir şekil-
de yansıttı ki yardıma ihtiyacı olan alkoliklerin tam anlamıyla 
bir akınına uğradık. 1941 yılı bittiğinde A.A. üyelerinin sayısı 
8.000’i bulmuştu. Büyüme süreci olanca hızıyla devam ediyordu. 
A.A. ulusal bir kurum haline gelmişti. 

  Bunun üzerine cemiyetimiz dehşet dolu ve heyecanlı bir 
gençlik dönemine adım attı. Tabi tutulduğu test şuydu: Bu ka-
dar çok sayıda intizamsız eski alkolik nasıl olacak da başarılı bir 
şekilde buluşup beraber çalışacaklardı?  Üyelik, liderlik ve para 
üzerine çekişmeler ortaya çıkar mıydı? Güç ve prestij mücade-
leleri olur muydu? A.A.’yı bölecek hizipleşmeler yaşanır mıy-
dı? Yakın zamanda A.A. tam da bu sorunlar tarafınca her yandan 
sarılmış, sıkıntılar her grubun içinde baş göstermişti. Fakat bu 
korkutucu ve ilk başta aksaklıklara gebe tecrübeden A.A.’ların 
ya birbirlerine tutunacakları ya da birbirlerinden ayrı ölecekleri 
kanaati doğdu. Ya derneğimizi bütünleştirecek ya da sahneden 
çekilecektik. 

Alkoliğin bireysel şekilde bağlı kalarak yaşayabileceği pren-
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sipleri keşfettikçe A.A. gruplarının ve bir bütün olarak A.A.’nın 
hayatta kalmasına ve etkili şekilde işlevini yerine getirmesine yö-
nelik prensipleri de bir evrime tabi tutmak zorunda kaldık. Hiçbir 
alkolik erkek ya da kadın cemiyetimizin kapısından çevrilme-
yecek; liderlerimiz hizmet edecek ama yönetmeyecek, her grup 
özerk olacak ve profesyonel anlamda bir terapi çeşidi oluşturul-
mayacaktı. Hiçbir harç ya da ücret alınmayacak; harcamalarımız 
kendi gönüllü katkılarımızla karşılanacaktı. Hizmet merkezleri-
mizde bile olsa örgütlenme asgari düzeyde tutulacaktı. Halkla 
ilişkilerimizin temeli tanıtım değil çekim üzerine inşa edilecekti. 
Tüm üyelerin basında, radyo ile televizyon yayınlarında ve film-
lerde adsız kalmaları gerektiğinde karar kıldık.  Hiçbir koşulda 
sponsorluk yapmayacak, ittifak kurmayacak, kamusal anlaşmaz-
lıklara taraf olmayacaktık. 

Bunlar A.A’nın On İki Geleneğinin özüydü. On İki Gele-
nek, kitabın 561. sayfasında tam haliyle belirtilmektedir.  Her ne 
kadar bu prensiplerin hiçbiri kuralların veya yasaların nüfuzunu 
barındırmıyor olsa da, 1950’ye kadar öylesine benimsenmiş hale 
gelmişlerdi ki, Cleveland’da düzenlenen ilk Uluslararası Konfe-
ransımızda yeniden teyit edildiler.  Bugün, A.A.’nın sahip oldu-
ğu dikkate şayan birlik cemiyetimizin en değerli niteliklerinden 
biridir.  

Gençlik dönemimizin iç pürüzleri gideriledursun, A.A.’nın 
kamuda gördüğü kabul hızla büyümekteydi. Bunun iki ana nede-
ni vardı: İyileşen çok sayıda alkolik ve yeniden bir araya gelmiş 
olan aileler. Bunlar her yerde intiba uyandırdılar. A.A.’ya gelen 
ve gerçekten çaba gösteren alkoliklerin %50’si ilk denemelerin-
de içkiyi bıraktılar ve bir daha içmediler; %25’i birkaç deneme-
den sonra bıraktı ve geri kalanların içinde A.A. ile devam etmeyi 
seçenlerin durumlarında da düzelmeler görüldü. Bunun dışında 
birkaç A.A. buluşmasına gelen binlerce kişi ilk başta programı 
istemediklerine karar verdiler. Fakat bunların da çoğu –yaklaşık 
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üçte ikisi– zaman geçtikçe geri dönmeye başladı.  

A.A.’nın geniş ölçüde kabul görmesinin bir diğer sebebi ise 
dostlarının yardımları sayesindeydi. Tıp, din ve basın alanların-
dan dostlarımız, sayısız diğer insanla bir araya gelerek kabiliyetli 
ve sürekli destekçilerimiz haline geldiler. Böylesi bir destekten 
mahrum bırakıldığı taktirde A.A.’nın gelişimi oldukça yavaş ola-
caktı. A.A.’nın tıbbi ve dini alanlarda sahip olduğu eski dostları-
nın yaptıkları bazı tavsiyeleri kitabın ileriki sayfalarında bulabi-
lirsiniz. 

Adsız Alkolikler dini bir organizasyon değildir. Özellikle 
bağlı olduğu herhangi bir tıbbi bakış açısı da bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte tıp alanından olduğu gibi din alanından da in-
sanlarla geniş ölçüde iş birliği yapmaktayız. 

 Alkolün sınıflara has olmayan doğasından ötürü Amerika’nın 
kesin bir ortalamasını temsil ediyoruz ve bu demokratik denge-
lenme süreci uzak diyarlarda da şu an aynı şekilde sürmekte. Ki-
şisel dini mensubiyet itibarıyla aramızda Katolikler, Protestanlar, 
Yahudiler ve Hindular ile az sayıda olmakla beraber Müslüman-
lar ve Budistler de bulunuyor. %15’ten fazla üyemiz kadın. 

Mevcut durumda üye topluluğumuzun sayısı her yıl yüzde 
yirmilik bir oranla tırmanıyor. Dünyada birkaç milyon fiili ve po-
tansiyel alkoliğin olduğu problemini göz önünde bulundurursak 
şu ana kadar problemin sadece yüzeyinde kaldığımız söylenebi-
lir. Büyük ihtimalle alkol problemine ve budaklandığı diğer tüm 
dallara asla tam anlamıyla dokunup tesir edemeyeceğiz. Alkoli-
ğin bireysel terapisinde de elbette ki bir tekel değiliz. Yine de bü-
yük umudumuz odur ki, henüz cevap bulamamış herkes bu kita-
bın sayfalarında aradığını bulmaya başlasın ve yeni bir özgürlüğe 
giden o yüksek yolda saflarımız arasına katılsınlar. 
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ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

Bu baskı 1976’nın Mart ayında baskıya gittiği zaman Adsız 

Alkolikler’in dünya genelinde toplam üye sayısı ihtiyatlı bir 
tahminle 1.000.000’dan fazla olarak hesaplanmıştı ve 28.000’e 
yakın grup, 90’ı aşkın ülkede buluşmalar düzenliyordu. 

 Birleşik Devletler’de ve Kanada’da yapılan grup anketle-
ri A.A.’nın daha fazla insana erişmekle kalmayıp aynı zamanda 
daha geniş aralıktan kitlelere hitap ettiğini gösteriyor. Kadın üye-
ler artık toplam üyelerin dörtte birini oluşturuyor ve yeni üyeler 
arasında bu oran neredeyse üçte bire ulaşıyor. Anket yapılan A.A. 
üyelerinin yüzde yedisi 30 yaşının altında ve aralarında birçok 
ergenlikte olan da var. 

 A.A. programının temel prensipleri görünüşe göre birçok 
farklı ülkeden insanı iyileştirdiği gibi birçok farklı yaşam tarzına 
sahip insan için de geçerliliğini koruyor. Programı özetleyen On 
İki Adım, bir ülkede los Doce Pasos olarak anılırken, bir başka 
ülkede les Douze Etapes şeklinde anılabiliyor ama iyileşmeye 
doğru yapılan yolculukta ilk Adsız Alkolikler üyelerinin açtığı 
yolun aynısını takip ediyorlar. 

Dernek, yaşanan muazzam büyümeye ve aradan geçen süreye 

rağmen özünde basit ve kişisel bir nitelik barındırıyor. Bir 
alkoliğin bir başka alkolikle konuştuğu; tecrübelerini, gücünü ve 
umudunu paylaştığı her gün, dünyanın bir yerlerinde yeni bir iyi-
leşme hikayesi başlıyor. 
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 DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN ÖNSÖZ 

 “Adsız Alkolikler”in bu dördüncü baskısı matbaadan çıktı-
ğında 

2001’in Kasım ayı, yeni bir milenyumun başlangıcıydı. 
1976’da üçüncü baskının yayımlanmasından bu yana A.A. üyele-
rinin dünya çapındaki sayısı neredeyse iki katına, tahmini olarak 
iki milyon ya da daha fazla kişiye ulaşmıştı. Yaklaşık 100.800 
grup dünya genelinde 150’ye yakın farklı ülkede buluşmalar dü-
zenliyordu. 

A.A.’nın büyümesinde literatür büyük bir rol oynadı ve son 
çeyrek yüzyılın çarpıcı bir olgusu temel literatürümüzün birçok 
dil ve lehçeye çevirisinde görülen tufandı. A.A. tohumları ekil-
dikleri ülkelerde ilk başta yavaşça, sonrasında ise literatür ulaşı-
labilir hale geldikçe göz açıp kapayıncaya kadar kök saldılar. Şu 
an “Adsız Alkolikler” kırk üç[1] dile çevrilmiş durumda. 

 İyileşme mesajı daha fazla insana ulaştıkça çok daha çeşitli 
arka planlara sahip olan ama aynı sıkıntıdan muzdarip alkolikle-
rin de yaşamlarına dokunmuş oldu. Bu kitabın 17. Sayfasında yer 
alan “Biz normalde başkalarının arasına karışmayan insanlarız” 
sözü 1939’da yazıldığında dernek üyelerinin benzer sosyal, etnik 

1 2013 yılı itibarıyla Adsız Alkolikler kitabı yetmiş dilde mevcuttur.
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ve ekonomik konumlara sahip olduğuna ve büyük ölçüde erkek-
lerden (ve birkaç kadından) oluşan yapısına atıfta bulunuyordu.  
A.A.’nın temel metninin büyük kısmı gibi bu sözler de kurucu 
üyelerin tahmin edebileceğinden çok daha ileri görüşlü çıkacaktı. 
Bu baskıya eklenen hikayeler özellikleri -yaş, cinsiyet, ırk ya da 
kültür olarak- ilk 100 üyenin ulaşmayı umacağı herkesi barın-
dıracak kadar genişlemiş ve derinleşmiş bir üyeler topluluğunu 
temsil ediyor.  

 Literatürümüzde A.A. mesajının bütünlüğü korunmakla be-
raber toplumda yaşanan nefes kesici gelişmeler de dernek içeri-
sinde bir bütün olarak yeni adet ve uygulamalar olarak yansıtılı-
yor. Örneğin, 

gelişen teknolojiden fayda sağlayan bilgisayar sahibi A.A. 
üyeleri artık çevrimiçi olarak buluşmalar düzenleyebiliyor ve ül-
kelerinin çeşitli yerlerinde ya da dünya genelindeki alkoliklerle 
paylaşımda bulunabiliyorlar.  Yer gözetmeksizin her toplantıda 
Adsız Alkolikler içkiden uzak kalmak ve diğer alkoliklere yar-
dımcı olmak için tecrübelerini, güçlerini ve umutlarını birbir-
leri ile paylaşıyorlar. Gerek internet üzerinden gerek yüz yüze, 
A.A.’lar olanca gücü ve basitliğiyle kalbin dilini konuşmaktalar. 
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DOKTORUN GÖRÜŞÜ

 Adsız Alkolikler olarak inanıyoruz ki, bu kitapta tarif edi-
len iyileşme planının tıbbi bir değerlendirmeye tabi tutulması, 
okuyucu açısından ilgi çekici olacaktır. Tanıklıkların ikna edici 
olabilmesi için tanıkların da karşılaştığımız güçlükleri görmüş ve 
sağlığa dönüşümüze şahit olmuş tıbbi camiadan insanlar olmaları 
gerekir. Ulus çapında öne çıkan bir hastanede, alkolizm ve uyuş-
turucu bağımlılığı alanında uzmanlaşmış̧ ve tanınmış̧ bir başheki-
min Adsız Alkolikler’e yolladığı mektubu sizlerle paylaşıyoruz: 

İlgililerin dikkatine; 

Uzun yıllar boyu, alkolizm tedavisi üzerine uzmanlaştım. 

1934 yılının sonlarına doğru, başarılı bir iş adamı olmasına 
ve iyi para kazanmasına rağmen umutsuz vaka olarak nitelendir-
diğim bir alkolik hastayla ilgilenmiştim. 

Kendisini üçüncü kez tedavi ederken hasta muhtemel bir iyi-
leşme yolu bulduğu fikrine kapıldı. Rehabilitasyonunun bir par-
çası olarak düşüncelerini diğer alkoliklerle paylaşmaya başladı 
ve onların da başka alkoliklerle aynısını yapmalarını gerektiği 
üzerinde durdu. O fikir, bu insanların ve ailelerinin arasında, sü-
rekli yeni insanların dâhil olduğu bir dostluğun temelini oluştur-
du. Bu iş adamı ve yüz kadar başka hasta iyileşmiş̧ görünüyorlar. 
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Ben de şahsen, diğer yüzlerce metodun başarısız olduğu bir-
çok vaka biliyorum. 

Görünüşe göre bu gerçekler, tıbbi açıdan hayati önem taşı-
maktadır; zira bu grubun, alışılmamış̧ derecede hızlı bir gelişim 
gösterme olasılığı var ve alkolizm tarihinde yeni bir çağ açabilir 
gibi duruyor. Bu kişiler, buna benzer binlerce durum için ellerin-
de bir çare bulunduruyor olabilirler. 

Kendilerine dair söyleyecekleri her şeye tümüyle güvenebi-
lirsiniz. 

En derin saygılarımla, 

Dr. William D. Silkworth 

İsteğimiz doğrultusunda bize bu mektubu veren hekim, gö-
rüşlerini bir başka demeçle detaylandırma nezaketinde de bulun-
du. Alkolik olma işkencesini çekmiş̧ bizlerin de inanmak zorunda 
olduğumuz görüşü doğrulayarak, alkoliğin vücudunun da zihni 
kadar hasta olduğunu belirtti. Hayata uyum sağlayamadığımız, 
gerçeklerden kaçtığımız veya doğrudan doğruya zihinsel kusur-
larımız olduğu için alkol alımımızı kontrol edemediğimizin söy-
lenmesi, bizi tatmin etmemişti. Bunlar bir yere kadar doğruydu; 
çoğumuz için oldukça doğruydu. Ancak eminiz ki vücutlarımız 
da hastaydı. Bizim inancımıza göre, bir alkoliği, fiziksel faktör-
leri göz önünde bulundurmadan resmeden her tablo eksik kalır. 

Doktorun alkole karşı bir alerjimiz olduğu şeklindeki görüşü 
ilgimizi çekiyor. Meslekten olmayan kişiler olarak bizim bu gö-
rüşün doğruluğuna ilişkin kanaatimiz fazla bir şey ifade etmiyor 
olabilir. Fakat eski alkolikler olarak, açıklamasının oldukça man-
tıklı geldiğini söyleyebiliriz; zira başka türlü anlamlandıramaya-
cağımız birçok şeyi izah ediyor. 

Çözümümüze manevi ve fedakâr yollarla ulaşsak bile, eğer 
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bir alkolik gergin ve kafası karışık ise hastaneye yatırılmasından 
yanayız. Çoğu zaman, yaklaşılacak kişinin önceden duru bir zih-
ne sahip olması şarttır. Böylelikle, önerdiğimiz şeyleri anlaması 
ve kabullenmesi ihtimali daha yüksek olacaktır. 

Doktor şu şekilde yazıyor: 

“Bu kitapta ortaya konulanların, alkol bağımlılığından muz-
darip olanlar için hayati önem taşıdığı görüşündeyim. 

Bunu, ülkede alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi uygu-
layan en eski hastanelerden birinin uzun yıllar tıbbi direktörlüğü-
nü yapmış̧ olmanın tecrübesiyle söylüyorum. 

O yüzden, bu sayfalarda böylesine ustalıkla detaylandırılıp 
ele alınan konu üzerinde birkaç̧ söz sarf ederek katkıda bulun-
mam istendiğinde gerçekten memnuniyet duydum. 

Biz doktorlar, alkoliklerin bir çeşit manevi psikolojiye ihti-
yaçları olduğunu uzun zamandır biliyorduk; fakat bunun uygu-
lanışı bizim anlayışımızdan öte zorluklar barındırıyordu. Belki, 
ultra-modern standartlarımız ve her şeye bilimsel yaklaşımımız 
yüzünden, nesnel bilgi alanımızın dışında kalan faydalı güçlerin 
uygulanışı açısından o kadar da donanımlı sayılmayız. 

Bu kitabın önde gelen iştirakçilerinden biri, yıllar önce bu 
hastanede bakımımız altındaydı ve aramızdayken öğrenir öğren-
mez uygulamaya döktüğü birtakım fikirler edindi. 

Daha sonra buradaki diğer hastalara hikâyesini anlatma ayrı-
calığına sahip olup olamayacağı konusunda bize danıştı; biz de bi-
raz şüphe ile de olsa razı olduk. Baştan sona takip ettiğimiz vakalar 
oldukça ilgi çekiciydi; çoğu muazzamdı. Bu insanların tanıdıkça 
farkına vardığımız cömertlikleri, hiçbir kâr güdülerinin olmaması 
ve topluluk ruhları, alkolizm alanında uzun ve yorucu mesafeler 
katetmiş biri için gerçekten ilham verici. Kendilerine inanıyorlar; 
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üstelik kendilerine inandıklarından daha çok da kronik alkolikleri 
ölümün kapısından tutup geri çeken Güç̧’e inanıyorlar. 

Bir alkoliğin psikolojik yöntemlerden maksimum faydayı 
sağlayabilmesi için, tabii ki öncelikle içkiye olan fiziksel arzu-
sundan kurtarılması gerekir ve bu çoğu zaman, kesin olarak bir 
hastane prosedürünü̈ gerekli kılar. 

Bizim inancımıza göre ve birkaç̧ yıl önce öne sürdüğümüz 
üzere, alkolün kronik alkolikler üzerindeki etkisi, bir alerjinin 
tezahürüdür; içkiye yönelik şiddetli bir arzu duyma olgusunun, 
bu sınıftan alkoliklerle sınırlı olduğu, ortalama bir sosyal içici-
nin başına gelmediği kanaatindeyiz. Bu alerjik sınıf, alkolü̈ asla 
ve hiçbir şekliyle güvenli kullanamaz; bağımlılığın oluşmasıyla 
birlikte, bağımlılığı kıramadıklarını gördükçe ve kendilerine olan 
güvenlerini ve insani şeylere olan dayanaklarını kaybettikçe, so-
runları birikir ve bunları çözmek inanılmaz zor bir hâle gelir. 

Sığ bir şekilde duygulara hitap etmek nadiren yeterli olur.  
Alkoliklerin ilgisini çekecek ve onlarda yankılanacak olan mesa-
jın bir derinliği ve ağırlığı olmalıdır. Neredeyse her vakada gö-
rüldüğü üzere, eğer hayatlarını yeni baştan inşa edeceklerse bu 
insanların ideallerinin temelinde, kendilerinden üstün bir gücün 
varlığının yatması gerekir. 

Eğer alkolikler için hizmet veren bir hastanenin yönetici psi-
kiyatristleri olarak biraz duygusal baktığımızı düşünenler varsa 
gelsinler ve bir süre bizimle birlikte ateş̧ hattında yerlerini alsın-
lar. Trajedileri görsünler; acı içindeki eşleri, küçük çocukları göz-
lemlesinler. Bu problemleri çözmeyi günlük işlerinin bir parçası 
haline getirsinler; hatta uyku anlarında bile yer etsin akıllarında... 
Ancak böylelikle en alaycısı için bile, bizim bu hareketi kabul et-
memiz ve desteklememiz bir merak konusu olmaktan çıkacaktır. 
Uzun yılların tecrübesinden sonra düşüncemiz şudur ki bu insan-
ların rehabilitasyonuna, kendi aralarında büyümekte olan bu özge-
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cil hareket kadar katkı sağlamış̧ başka hiçbir şey bulunamamıştır. 

Temelde insanların içki içmelerinin sebebi, alkolün etkile-
rinden hoşlanmalarıdır. Bu his öyle tarifi güç̧ bir şeydir ki za-
rarlı olduğunu itiraf etseler bile, bir süre sonra doğru ile yanlışı 
ayırt edemezler. Yaşadıkları alkolik hayat, onlara normal olan tek 
hayatmış̧ gibi görünür. Eğer başkalarını fütursuzca içerken gör-
dükleri birkaç̧ kadeh içkinin onlara bir çırpıda sunduğu rahatlık 
ve konfor hissini tekrar tecrübe edemezlerse huzursuz, asabi ve 
tedirgin olurlar. Birçoğunun başına geldiği gibi, isteklerine tekrar 
yenik düştükten sonra arzu olgusu gelişir ve alkolikler çok iyi 
bilindiği üzere, önce dağıtmak ve akabinde bir daha asla içmeye-
ceklerine yönelik aldıkları sıkı bir karar eşliğinde pişman olmak 
aşamalarından geçerler. Bu süreç̧ art arda tekrarlanır ve eğer kişi 
bütünüyle bir psikolojik değişim yaşamaz ise iyileşmesi için çok 
az umut vardır. 

Anlamayanlara garip gelecektir; fakat sorunlarının çokluğun-
dan ötürü, onları çözmeye başlama düşüncesinin bile ümitsizliğe 
düşürdüğü bu kişi, şayet psikolojik bir değişimden geçerse aniden 
kendini alkol arzusunu kolayca kontrol edebilir bir hâlde bulur. Gay-
ret göstermesi gereken tek şey, birkaç̧ basit kuralı takip etmektir. 

Bana gelen insanlar samimi ve ümitsiz şekilde yardımımı is-
tiyorlar: “Doktor, ben bu şekilde devam edemem! Yaşamak için 
çok sebebim var! Durmam şart ama duramıyorum! Bana yardım 
etmen lazım!” 

Böyle bir sorunla karşılaştığında bir doktor, eğer kendine 
karşı dürüst ise bazen kendi yetersizliğini de hissetmek zorun-
dadır. Her şeyini veriyor olsa bile, bu çoğu zaman yeterli değil-
dir. Kişi, bu asli psikolojik değişimi yaratmak için, insani gücün 
ötesinde bir şeyin gerekliliğini hisseder. Biz psikiyatristler itiraf 
etmeliyiz ki psikiyatrik çaba sonucu iyileşenlerin sayısı göz ardı 
edilemez olsa bile, sorunu bir bütün olarak ele aldığımızda pek 
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yol katedebilmiş değiliz. Alkoliklerin birçoğu, sıradan psikolojik 
yaklaşıma cevap vermiyor.  

 Alkolizmin tamamıyla bir zihinsel kontrol sorunu olduğuna 
inananlarla aynı fikirde değilim. Örnek vermek gerekirse, birkaç 
aylığına bir sorun ya da belli bir tarihte kendi lehlerine sonuçla-
nacak bir iş anlaşması üzerinde çalışmış hastalarım oldu. O tarihe 
kadar günde bir ya da iki kadeh içki içtiler ve sonrasında, bir anda 
arzulama olgusu tüm diğer uğraşlardan üstün hale geldi. Böy-
lelikle, önemli buluşmalarına gidemediler. Bu insanlar bir şey-
lerden kaçmak için içmiyorlardı; kendi zihinsel kontrollerinde 
olmayan bir arzuyu aşabilmek için içiyorlardı. 

 Arzulama olgusundan doğan ve insanları, mücadelelerini 
sürdürmekten vazgeçirip en büyük fedakârlığı yapmaya iten bir-
çok durum vardır. 

 Alkolikleri sınıflandırmak işin en zor kısmı gibi duruyor ve 
detaylı bir sınıflandırma, bu kitabın kapsamı dışında. Öncelikle, 
duygusal açıdan dengesiz olan psikopatlar var. Bu tip insanlara 
hepimiz aşinayız. Her seferinde, ‘içkiyi bu defa kesin olarak bı-
rakırlar.’ Çok vicdan azabı çekerler, birçok karar alırlar ama asla 
arkasında durmazlar. 

İçki içmemesi gerektiğini kabullenemeyen insan tipi vardır. 
İçmenin çeşitli yollarını kurgular. İçkisinin markasını ya da içtiği 
ortamı değiştirir. Bir başka tip ise, bir süre alkolden tamamıyla 
uzak kalırsa bir tehlike olmadan içebileceğini düşünür. Manik-
depresifler vardır ki belki de arkadaşları tarafından en az anlaşı-
lanlardır; sadece bu konuda bir bölüm yazılabilir. 

Ayrıca alkolün üzerlerindeki tesiri dışında, her açıdan nor-
mal olan tipler de vardır. Bu kişiler çoğu zaman kabiliyetli, zeki 
ve arkadaş canlısı insanlardır. 

Bunların hepsi ve birçok diğeri ortak bir özelliğe sahiptir: 
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İçlerinde duydukları o içkiye karşı dayanılmaz arzuyu hisset-
meden içkiye başlamazlar. Belirttiğimiz gibi arzulama olgusu, 
bu insanları diğerlerinden ayıran, onları farklı bir mevcudiyet 
oluşturmaya iten bir alerjinin tezahürü olabilir. Bizim bildiğimiz 
yöntemlerle hiçbir zaman ortadan kaldıramamış olduğumuz bir 
durum bu. Önerebileceğimiz tek çare, kişinin içkiden tamamen 
uzak durmasıdır. 

Ve bu önerme, ateşli bir tartışmanın zeminini oluşturur. Bu 
yaklaşımın artıları ve eksileri hakkında birçok şey yazılıp çizildi; 
fakat öyle görünüyor ki biz hekimler arasında genel kanı, çoğu 
kronik alkolik için bir çıkış yolunun olmadığı şeklindedir. 

 Çözüm nedir peki? Sanırım, buna en iyi şekilde cevap vere-
bilmek için bir tecrübemi nakletmem gerekecek. 

 Bu tecrübeden bir yıl kadar önce, kronik alkolizm tedavisi 
görmesi için bir adam getirilmişti. Mide kanaması geçirmiş ve 
daha henüz kısmen iyileşebilmiş olan bu adam, aynı zamanda 
patolojik bir ussal çöküntü vakası gibi görünüyordu. Hayatında 
değeri olan her şeyi kaybetmişti ve denilebilirdi ki sadece içmek 
için yaşıyordu. Kendisi için hiçbir umudun olmadığına inanıyor-
du ve bunu açıkça itiraf etmişti. Alkolün kesilmesinden sonra 
beyninde kalıcı bir hasar olmadığı görüldü. Bu kitapta taslağı çi-
zilen planı uygulamayı kabul etti. Bir yıl sonra ziyaretime geldi-
ğinde oldukça tuhaf bir duygunun tesiri altına girdim. Bu adamın 
adını biliyor, çehresini de az çok çıkarabiliyordum fakat bütün 
benzerlik burada bitiyordu. O titreyen, umutsuzluğa kapılmış, 
sinirleri laçkalaşmış adam gitmiş, yerine özgüvenli, mutlu ve hu-
zur dolu biri gelmişti. Bir müddet konuştuk; ama tüm çabalarıma 
rağmen önceden tanışıyormuşuz gibi hissedemedim. Benim için 
tam bir yabancıydı. Sonra yanımdan ayrıldı. Aradan geçen zaman 
içinde de bir daha alkole dönmedi. 

Moralimi yükseltmek istediğimde, New York’un seçkin 
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hekimlerinden birinin bana gönderdiği bir vakayı daha sık sık 
hatırlarım. Hasta kendi tanısını kendi koymuştu. Alkolikti. Du-
rumunun ümitsiz olduğuna hükmetmiş ve ölmeye kararlı şekil-
de terk edilmiş bir ahıra saklanmıştı. Onu arayanlar tarafından 
kurtarılarak hiç de iç açıcı olmayan bir halde bana getirilmişti. 
Fiziksel tedavisinden sonra kendisiyle bir konuşma yaptım. Ge-
lecekte içme dürtüsüne karşı koyabilecek iradeye sahip olacağı 
garantisini veremediğim takdirde (ki bu teminatı ona verebilen 
hiç olmamıştı), tedavinin boş bir çaba olacağı yönündeki düşün-
cesini açıkça iletti. 

Bu şahsın alkol problemi o kadar karmaşık, içinde bulunduğu 
bunalım o kadar derindi ki, yegâne çarenin moral psikoloji oldu-
ğuna karar verdik. Onun bile işe yarayacağından emin değildik.

Sonra bu kitabı eline verdik. İçindekileri okuyunca ve uygu-
lamaya koyunca, problemi çözüldü, bunalımı bitti. İçkiyi ağzına 
bir daha hiç koymadı. Ara sıra hâlâ kendisini görürüm. Bu adam 
yeryüzünde karşılaşabileceğiniz en iyi insanlardan birisidir.

Bütün kalbimle, her alkoliğe bu kitabı dikkatle okumasını 
tavsiye ederim, önce, belki ciddiye almayacaksınız. Olabilir. 
Ama dua ederek bitireceğinizden eminim.

Dr. William D. Silkworth 
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Bölüm

BILL’IN HİKÂYESİ

Yeni ve genç subaylar olarak atandığımız New England’da 
savaş heyecanı doruktaydı. Bölge halkının, bizi birer kahraman 
gibi karşılayıp evlerinde misafir etmesi çok gurur vericiydi. Sev-
gi, alkış ve savaş… Burada hepsi vardı ve ben de artık hayatın 
bir parçası olmuştum. Bundan son derece büyük bir zevk ve he-
yecan duyuyordum. İşte o heyecanın ortasında içkiyi keşfettim. 
Ailemin içki hakkındaki uyarılarını unutmuştum çoktan. Zamanı 
gelince cepheye sevk edildik. Çok yalnızlık çekiyordum ve yal-
nızlığımı alkolle paylaşmak hoşuma gitmeye başlamıştı.

İngiltere’ye varmamızdan kısa süre sonra Winchester Kated-
ralini gezdim. Büyük bir hayranlıkla etrafını dolaştım. Dolaşırken 
eski bir mezar taşının üzerindeki komik bir şiir dikkatimi çekti: 

“Burada Hampshire’lı bir topçu yatar 
Soğuk bira içerken ölümle yüz yüze geldi 
İyi asker asla unutulmaz 
Kurşunla da ölse teneke kutuyla da.”
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Bu benim için bir ihtardı aslında; fakat hiç önemsemedim.
Yirmi iki yaşında bir savaş kahramanı olarak eve döndüm. 

Gelecekte kendimi bir lider olarak görüyordum. Takımım özel 
takdir ödülünü zaten bana bunun için vermemiş miydi? Liderlik 
kabiliyetimin beni yüksek mevkilere getireceğini hayâl ediyor-
dum. Geceleri hukuk kursları almaya başladım. Bir teminat şir-
ketinde tahkikat memuru olarak iş buldum. Başarı azmim muh-
teşemdi. Dünyaya önemli olduğumu ispatlayacaktım. İşim beni 
Wall Street’e götürdü ve yavaş yavaş borsa ile ilgilenmeye baş-
ladım. Birçok insan para kaybetti; bazıları da çok zengin oldular. 
Neden ben de olmayayım ki, diye düşündüm. Hukukun yanı sıra 
iktisat ve işletme de okudum. Potansiyel bir alkolik olarak hukuk 
derslerimden neredeyse kalıyordum. Finallerin birinde düşüne-
meyecek ya da yazamayacak kadar sarhoş olduğumu hatırlıyo-
rum. İçki sorunum henüz sürekli bir hale gelmemişti ama eşim 
rahatsız olmuştu. Uzun konuşmalar yapıyorduk; dahi insanların 
en iyi projelerini sarhoşken bulduklarını, felsefi düşüncenin en 
soylu yapılarının bu şekilde ortaya atıldığını anlatarak eşimin ön-
sezilerini dindirmeye çalışıyordum. 

Kursu tamamladığım zaman, hukukun bana göre olmadığını 
anlamıştım. Wall Street’in davetkâr girdabı beni içine çekiyordu. 
Benim kahramanlarım iş ve finans dünyasının liderleriydi. Bu içki 
ve spekülasyon alaşımından yapmaya başladığım silah bir gün ha-
vada bir bumerang gibi kavis yapacak ve lime lime edecekti beni. 
Mütevazı bir hayat sürerek eşimle beraber 1,000$ biriktirdik. O 
zamanlar ucuz olan ve rağbet görmeyen hisseler aldım. İleride 
bunların değerlerinde haklı olarak bir yükseliş olmasını bekli-
yordum. Borsa simsarı arkadaşlarımı beni fabrika ve işletmeleri 
görmem için göndermeleri konusunda ikna edemedim ama ben 
ve eşim buna rağmen gitme kararı aldık. İnsanların çoğunun piya-
sayı bilmedikleri için borsada para kaybettiklerini düşünüyordum. 
Sonraları birçok sebep daha olduğunu öğrenecektim.
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Pozisyonlarımızdan vazgeçtik ve bir motosiklete binip yola 
çıktık. Motosikletin yan arabası bir çadır, battaniyeler, giyip çı-
karacağımız kıyafetler ve kocaman üç finans danışma hizmeti 
kitabıyla doluydu. Arkadaşlarımız bizim çıldırdığımızı düşünü-
yorlardı. Belki de haklıydılar. Spekülasyonda tam olarak başa-
rısız sayılmazdım; biraz para biriktirebilmiştik. Yine de bu ufak 
sermayeye dokunmamak için bir ay çiftlikte çalıştığımız da oldu. 
Bu uzun bir süreliğine yaptığım son dürüst beden işi olacaktı. Bir 
yıl içinde tüm doğu eyaletlerinden geçmiştik. Bitirdiğimde Wall 
Street’e yazmış olduğum raporlar sayesinde orada bir pozisyon 
buldum; adıma yüklü bir masraf hesabı da açmışlardı. Satış seçe-
neğinin uygulamaya konulması daha da çok para getirmişti; o yıl 
için birkaç bin dolar kâr etmiştik.

Bunu takip eden birkaç yıl boyunca talih bana hep para ve 
takdir getirdi. Artık istediğim yerdeydim. Kanaat ve fikirlerim 
kâr peşindeki diğer insanlar tarafından takip edilmekteydi. Yir-
milerin sonlarına doğru yaşanan hızlı gelişmeler her yönüyle 
hissediliyordu. İçki, hayatımın önemli ve canlandırıcı bir parçası 
haline gelmişti. Şehrin yukarı kesimindeki caz mekânlarında gü-
rültülü sohbetler dönüyordu. Herkes binlerce dolar harcıyor ve 
milyonlarca kelime sarf ediyordu. “Dalga geçecek olan geçsin 
dalgasını,” diyordum, “canları cehenneme.” Birçok iyi gün arka-
daşı edinmiştim.

İçki tüketimim de ciddi boyutlara erişmişti; gün boyu ve ne-
redeyse her gece içiyordum. Arkadaşlarım nasihatlerinin fayda 
etmediğini gördükçe birer birer benden uzaklaştılar ve bir yalnız 
kurt oldum. Gösterişli dairemiz birçok üzücü olaya sahne oluyor-
du. Eşime gerçek bir sadakatsizliğim olmamıştı. Ona olan bağ-
lılığım sayesinde ve ölçüsüz ayyaşlığım yüzünden bu taraklarda 
bezim olmuyordu.

1923’te golfe heves sardım. Kendimizi bir anda taşrada bul-
duk. Ben Walter Hagen’i sollamak, eşim de beni alkışlamak isti-
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yordu. Gel gör ki ben Walter’ı yakalayamadan içki beni yakaladı. 
Sabahları asabileşmeye başlamıştım. Golf her gün ve her akşam 
içmem için bir vesileydi. Çocukken beni haşmeti ile dehşete dü-
şüren bu özel golf sahasında gezmek bana zevk veriyordu. Zen-
ginlere has bir bronzluğa sahip olmuştum. Veznesinde dolgun 
çekler yazıp bozdurduğum bankacı yüzünde kuşkucu bir mem-
nuniyet ifadesiyle beni izliyordu.

1929’un Ekim ayında New York borsasında aniden kıyamet 
koptu. Bu cehennem günlerin birinde otelin barından sendeleye-
rek bir komisyoncu ofisine gittim. Saat sekizdi; borsa kapanalı 
beş saat olmuştu. Borsa kayıtlarını kâğıt şeride kayıt eden cihaz 
hala tıkırdamaktaydı. Üzerinde XYZ-32 yazan kâğıt parçasına 
bakıyordum. Daha bu sabah orada 52 yazıyordu. Bitmiştim ben. 
Arkadaşlarım da bitmişti. Gazeteler kendilerini High Finance ku-
lelerinden aşağı atarak intihar edenleri yazıyordu. İğrendirmişti 
bu beni. Atlamayacaktım. Bara geri gittim. Arkadaşlarım saat on-
dan bu yana birkaç milyon kaybetmişlerse ne vardı yani? Yarın 
başka bir gündü. İçtikçe o eski ve hırçın kazanma hırsım geri 
gelmeye başlamıştı.

Ertesi gün Montreal’deki bir arkadaşıma telefon ettim. Hala 
yüklü miktarda parası vardı ve benim Kanada’ya gitmemi tavsiye 
etti. Bahar geldiğinde biz yine alıştığımız hayatı yaşıyorduk. Elba 
sürgününden dönen bir Napolyon gibi hissediyordum kendimi ve 
asla St. Helena’ya gitmeyecektim! Fakat içki yine beni pençesine 
aldı ve cömert dostumla yollarımız ayrılmak zorunda kaldı. Bu 
sefer fakir kalacaktık.

Eşimin ailesi ile yaşamaya gittik. Bir iş buldum; sonra bir 
taksiciyle kavga ettiğim için o işi de kaybettim. Bereket versin, 
kimse ne beş yıl işsiz kalacağımı ne de ayık bir nefes bile al-
mayacağımı tahmin edebiliyordu. Eşim bir mağazada çalışmaya 
başlamıştı. İşten yorgun argın gelip beni sarhoş halde buluyordu. 
Komisyoncu mekânlarında istenmeyen bir askıntı olmuştum.
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İçki artık bir lüks değil, bir gereklilikti. Günde iki, çoğu za-
man üç şişe kaçak cin içmem bir rutin haline gelmişti. Bazen kü-
çük bir anlaşma sonucu birkaç yüz dolar kazanıyor, barlara ve 
lokantalara olan borçlarımı ödüyordum. Bu sonu gelmeyecekmiş 
gibi devam ediyordu; her gün şafak atmadan şiddetli sarsılma 
nöbetleriyle uyanır buluyordum kendimi. Kahvaltı edebilmem 
için bir su bardağı cin ve ardından yarım düzine bira içmem ge-
rekiyordu. Buna rağmen hala durumu kontrol edebileceğimi sa-
nıyordum. İçkiyi bıraktığım zamanlar oluyor, bunlar da eşimin 
ümitlerini yeniliyordu.

Her şey yavaş yavaş kötüye gitti. İpotek alacaklısı evimizi 
aldı; kayınvalidem öldü; karım ve kayınpederim hastalandılar.

Daha sonra ümit vadeden bir iş fırsatıyla karşılaştım. Hisse 
senetleri 1932’nin en düşük noktasındaydı ve bir şekilde bunları 
alacak bir grup insan toplamıştım. Kârlar cömertçe dağıtılacaktı 
ve ben de payımı alacaktım. Sonra olağanüstü bir içki cümbüşüne 
kapıldım ve bu şansımı da yitirdim.

Uyanmıştım. Bu son bulmalıydı. Bir kadeh bile içemezdim. 
Bu iş sonsuza kadar bitmişti. Bundan önce birçok kez böyle tatlı 
sözler vermiştim ama eşim de farkına vardı ki bu sefer çok cid-
diydim. Öyleydim de.

Kısa bir süre sonra eve sarhoş döndüm. Eşimle kavga bile 
etmedik. O büyük azmim nereye gitmişti? Bilmiyordum. Aklıma 
bile gelmemişti. Biri önüme bir içki koymuştu ve ben de içmiş-
tim. Delirmiş olabilir miydim? Meraklandım; böyle dehşet verici 
bir perspektif eksikliği başka ne olabilirdi ki?

Azmimi yeniledim ve tekrar denedim. Biraz zaman geçti ve 
kendime olan güvenimin yerini ukalalık aldı. Barlara bakıyor ve 
gülebiliyordum. Artık gerekene sahiptim! Bir gün birine telefon 
etmek için bir kafeye girdim. Göz açıp kapayıncaya kadar kendi-
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mi nasıl oldu da içtim diye pişmanlıkla masaya vururken buldum. 
Viski başıma vurmaya başlayınca bir dahaki sefere daha dikkatli 
olacağımı söyledim kendi kendime ama madem ki şimdi içmiş-
tim, bari sarhoş olayım dedim. Oldum da.

Ertesi günün pişmanlığı, korkusu ve umutsuzluğu unutul-
mazdı. Mücadele etme cesareti yoktu içimde. Beynim bir sa-
niye bile durmuyordu ve yaklaşmakta olan hayali bir felaketin 
korkunç önsezisi sarmıştı bedenimi. Güçbela caddenin karşısına 
geçme cesaretini gösterebildim. Olur ya, bir anda yıkılabilir ve 
sabahın köründe yola koyulmuş bir kamyon tarafından ezilebi-
lirdim zira daha gün bile tam olarak doğmamıştı. 7/24 açık bir 
yerden bir düzine bira aldım. Kıvranmakta olan sinirlerim yatış-
mıştı sonunda. Bir sabah gazetesine göz atıp borsanın tekrar alt 
üst olduğunu öğrendim. Hoş, zaten ben de alt üst olmuştum. Bor-
sa düzelirdi ama ya ben? Ben düzelemezdim. Bu düşünmesi zor 
bir düşünce oldu. Kendimi mi öldürmeliydim acaba? Hayır hayır, 
şimdi olmaz. Daha sonra bir sis çöktü beynime. Cin dağıtabilirdi 
bu sisi. İki şişe madem öyle, arkası hiçlik...

İnsan zihni ve vücudu akıl almaz mekanizmalar; benimki-
ler bu işkenceye iki sene daha dayandılar. Bazen sabahları krize 
girdiğimde eşimin çantasından para çalıyordum. Gerek açık pen-
cerenin gerek de ilaç dolabındaki zehrin önünde aptalca sallanı-
yor; zayıflığıma küfrediyordum. Eşim ve ben kaçma arzusuyla 
doldukça sayfiye ve şehir arasında gidip gidip geliyorduk. Daha 
sonra fiziksel ve zihinsel işkencenin öylesine dayanılmaz oldu-
ğu bir gece geldi ki dayanamayıp pencereden aşağı atlayacağımı 
düşündüm. Bir şekilde şiltemi daha alt bir kata taşıdım ki birden 
aşağı atmayayım kendimi. Bir doktor geldi ve bana ağır bir yatış-
tırıcı verdi. Ertesi günü beni yatıştırıcı ile cini birlikte içer halde 
buldu. Bu karışım sağ olsun; ilişkilerim iyice sallantıya girmişti. 
İnsanlar aklımı kaybetmemden korkuyorlardı. Aynı şeyden ben 
de korkuyordum. İçerken ya çok az yiyebiliyor ya da hiçbir şey 
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yiyemiyordum. Olmam gerekenden on sekiz kilo zayıftım.

Kayınbiraderim doktor. Annem ve onun insaniyeti sayesinde 
alkoliklerin zihinsel ve fiziksel rehabilitasyonunun yapıldığı ülke 
çapında bilinen bir hastaneye yatırıldım. Belladona denilen bir 
tedavi sayesinde beynimdeki sis dağıldı. Hidroterapi ve hafif eg-
zersizler de çok yardımcı oldu. En iyisi de bana kesinlikle bencil 
ve aptal olmama karşın vücudumun ve zihnimin de ciddi biçimde 
hasta olduğunu açıklayan nazik bir doktor ile tanıştım.

Alkoliklerde iradenin içkiyle boğuşurken müthiş derecede 
zayıfladığını ama diğer konularda güçlü kaldığını öğrenmek beni 
biraz rahatlatmıştı. Umutsuzca bırakmaya çalışmama rağmen 
sergilediğim inanılmaz davranış bir açıklamaya kavuşmuştu. 
Artık kendimi anlıyordum ve umutlarım yükselmeye başlamıştı. 
Taburcu oluşumdan sonraki ilk üç ya da dört ay her şey yolunda 
gitti. Düzenli bir şekilde şehre gidiyor, biraz para bile kazanıyor-
dum. Cevap buydu demek - insanın kendini bilmesi.

Tekrar içtiğim o dehşetli gün geldiğinde anlamış oldum ki 
cevap kendini bilmek de değildi. Moralim ve sağlığımın eğrisi, 
atlayışı düşüşle son bulan bir kayakçının havada çizdiği eğriye 
benzemişti. Bana öyle geliyordu ki sonum gelmişti; perde vak-
tiydi demek. Yorgun ve ümitsiz hale gelmiş eşim, benim için her 
şeyin deliryum tremens sırasında bir kalp yetmezliği ile biteceği 
ya da belki de bir yıl içinde beyin ödemine yakalanacağım konu-
sunda bilgilendirilmişti. Yakında beni ya cenazeciye ya da deli 
gömleğine teslim etmek zorunda kalacaktı.

Bana söylemelerine ise gerek yoktu. Biliyordum; hatta bu 
fikri hoş karşılıyordum. Gururuma çok büyük bir darbeydi bu. 
Ben ki kendimden ve yeteneklerimden, engelleri aşma kapasi-
temden böylesine eminken sonunda köşeye sıkıştırılmıştım. Şim-
di de karanlığa gömülecektim; benden önce göçen ayyaşların 
sonsuz tören alayına katılmak üzere. Eşime üzülüyordum. Oysa 
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ne mutlu günlerimiz olmuştu. Her şeyi düzeltmek için neler ver-
mezdim ki... Ama bütün bunlar bitmişti artık.

Kendime acımanın bataklığında karşıma çıkan yalnızlığı ve 
çaresizliği anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır. Beni yutan o 
kum bütün çevremi sarmaktaydı. Baltayı taşa vurmuştum sonun-
da. Yenilmiştim. Efendisi alkol bir kuldum.

Hastaneden taburcu olduğumda beladan artakalmış, titreyen 
bir adamdım. Korku beni bir nebze ayıltmıştı. Sonra yine o ilk 
içkinin çılgınlığına kapıldım. 1934’te Ateşkes Günü geldiğinde 
yeniden içiyordum. Herkes bir yere kapatılmam gerektiğini yok-
sa sendeleye sendeleye kendi mezarıma düşeceğimi düşünüyor-
du. Nasıl da karanlıktı şafağın öncesi! Aslında bu son sefahatimin 
başlangıcıydı. Yakında bir mancınıkla varoluşun dördüncü boyu-
tu diye adlandırmayı sevdiğim bir yere fırlatılacaktım oysaki. 
Mutluluğu bilecektim; barışı ve faydalı olmayı. Zaman geçtikçe 
inanılmaz bir şekilde daha da güzelleşen bir yaşam biçimini ta-
nıyacaktım.

O kasvetli Kasım’ın sonlarına doğru mutfakta oturmuş, içi-
yordum. Evin orasında burasında akşamı ve ertesi günü çıkaracak 
kadar cinin saklı olduğunu düşünüp bir tatmine kapılıyordum. 
Eşim işteydi. Yatağımızın başucuna yakın bir yere dolu bir şişe 
cin saklayabilir miyim acaba diye merak ettim. Gün doğmadan 
ihtiyacım olacaktı ona.

Düşüncelerim telefonun çalması ile bölündü. Eski bir okul 
arkadaşımın şen sesini duydum; bize gelip gelemeyeceğini soru-
yordu ve ayıktı. Yıllar önce o şekilde New York’a geldiği zamanı 
hatırladım.

Alkolik delilik yüzünden hastaneye yatırıldığı dedikoduları 
vardı. Nasıl kaçtığını merak ettim. Akşam yemeği yer diye dü-
şündüm; ben de böylece onunla gizli saklı olmadan içebilirdim. 
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Onun iyiliğini hiç düşünmeden sadece o eski günlerin havasını 
yakalayabilmenin peşindeydim. Alem yapmak için uçak kiralayan 
biz değil miydik! Bu bunaltıcı beyhudelik çölünde bir vaha gibi 
olacaktı ziyareti. Evet, tam da bu. Bir vaha! İçkiciler böyledir işte.

Kapı açıldı ve arkadaşım öylece durdu orada. Cildi taptaze 
ve pırıl pırıldı. Gözlerinde bir şeyler vardı. Açıklanamaz şekilde 
değişmişti. Ne olmuştu böyle?

Bir bardak içki doldurdum ve masanın üzerinden önüne it-
tim. Reddetti. Hayal kırıklığına uğramıştım ama meraklanmıştım 
da. İçine cin mi girmişti bu adamın? Benim bildiğim arkadaşım 
böyle değildi.

“Haydi, bu da ne demek oluyor şimdi?” diye sordum. Dos-
doğru bana baktı. Basitçe ama gülerek “Dini buldum,” dedi. Do-
nakalmıştım. Demek değişen buydu. Geçen yazın alkolik çatlağı 
şimdi de sanırım dinle kırmıştı kafayı. Gözleri ışıl ışıl bakıyor-
du. Eski kurt nasıl da gaza gelmişti... Konuşsun bakalım, dedim! 
Onun vereceği vaaz kadar benim içeceğim cinim vardı.

Fakat hiç ağız kalabalığı yapmadı. Gayet gerçekçi şekilde iki 
adamın mahkemesine geldiklerini ve hâkimi cezayı askıya alma-
sı konusunda ikna ettiklerini anlattı. Hâkime basit bir dini fikir ve 
pratik bir eylem programından bahsetmişlerdi. Bu iki ay önceydi 
ve sonuç canlı olarak ortadaydı. İşe yaramıştı!

O da istediğim takdirde tecrübesini bana aktarmaya gelmişti. 
Şaşırmıştım fakat ilgimi de çekmişti. Kesinlikle ilgimi çekmişti. 
Çekmek zorundaydı; umutsuzdum çünkü.

Saatlerce konuştu. O konuşurken benim de çocukluk anı-
larım gözlerimin önünde canlandı. Pazar günlerinin hareketsiz-
liğinde oturup dinlediğim vaizin sesini duyabiliyordum sanki. 
Yamacın ötesinde bana sundukları ve asla imzalamadığım ölçü-
lülük yemini duruyordu. İyi niyetle kilise ahalisini küçümseyen 
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dedemi görüyordum sanki. O da kürelerin bir müziği olduğunda 
ısrarcıydı; tıpkı vaizin ona bu müziği nasıl dinlemesi gerektiğini 
söyleyemeyeceği konusunda ısrarcı olduğu gibi. Nasıl da korku-
suzdu ölmeden tam önce bile bunlardan konuşurken. Bu anılar 
birikmişti içimde. Beni sertçe yutkundurdular.

Savaş zamanı Winchester Katedraline yaptığım ziyareti 
anımsadım.

Her zaman kendimden büyük bir güce inanmıştım. Sık sık 
düşünürdüm böyle şeyleri. Bir ateist değildim. Gerçekten ateist 
olan pek yoktur. Bu, evrenin bir şifreden doğup amaçsızca hiçli-
ğe savrulduğuna dair kör bir inanca sahip olmak anlamına gelir. 
Benim fikir adamı olan bütün kahramanlarım; kimyagerler, ast-
ronomlar, hatta evrimciler bile yürürlükte olan engin yasaların ve 
güçlerin olduğuna işaret etmişlerdi. Aksini gösteren bütün ema-
relerime karşın her şeyin altında yatan büyük bir amaç ve ritim 
olduğundan şüphem yoktu. Nasıl bu kadar çok kesin ve değişmez 
yasa olur da bunların arkasında bir zeka olmazdı? Evrenin za-
manı ya da sınırlamaları tanımayan bir ruhu olduğuna inanmak 
zorundaydım. Fakat inancım buraya kadardı; daha fazlası yoktu.

Tam da bu noktada papazlardan ve dünya dinlerinden ayrılı-
yordum. Onlar sevgiden, insanüstü bir güçten ve amaçtan oluşan 
bana özel bir Tanrı’dan bahsettiklerinde bu beni rahatsız ediyor-
du ve zihnim bu teoriye karşı kapanıyordu.

İsa’nın büyük bir adam olduğunu kabul ediyordum; ama ta-
kipçileri için aynı şeyi söyleyemezdim. Ahlaki öğretisinin mü-
kemmel olduğunu düşünüyordum. Kendi adıma ben, bu öğretinin 
elverişli ve kolay uygulanabilir kısımlarını benimsemiş, kalanını 
göz ardı etmiştim.

Dini görüş ayrılığı uğruna başlatılan savaşlar, çarmıhta yakı-
lanlar ve yapılan hileler beni tiksindiriyordu. İnsanoğlunun din-
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lerinin her şey hesaba katıldığında, kötülükten çok iyiliğe sebep 
olup olmadığı benim için şüpheliydi. Avrupa’da ve sonrasında 
gördüklerimden yola çıkarak düşününce, Tanrı’nın insan işleri 
üzerinde sahip olduğu güç çok azdı ve insanoğlunun kardeşliği 
gaddar bir şakadan ibaret olabilirdi ancak. Eğer bir Şeytan varsa, 
işleri yürüten o gibi görünüyordu; bana da kesin olarak sahipti.

Fakat arkadaşım karşımda oturdu ve açık açık kendi için ya-
pamadığı şeyi Tanrı’nın onun için yaptığını iddia etti. İnsani ira-
desi iflas etmişti. Doktorlar onu tedavi edilemez ilan etmişlerdi. 
Toplum ise onu demir parmaklıklar arkasına kapatmak üzereydi. 
Tıpkı benim gibi, kayıtsız şartsız yenildiğini itiraf etmişti. Daha 
sonra da mezarından filhakika kaldırılmış ve çöplükten alınarak 
daha önce hiç tanımadığı kadar güzel bir hayat seviyesine kavuş-
turulmuştu.

Bu güç bizatihi ondan mı gelmişti? Böyle olmadığı aşikardı. 
Bende o dakika ne kadar güç varsa onda da o anda o kadar güç 
vardı ve bende güç falan olduğu yoktu.

Bu bende bir aydınlanma meydana getirdi. Dindarlar aslında 
hep haklılarmış gibi gelmeye başladı. İmkansızı başarmış bir in-
sanın kalbinde vuku bulmuş bir şeyler iş başındaydı burada. Mu-
cizelere olan inancımda hemen o anda esaslı bir değişim yaşandı. 
Köhne geçmiş hak getire; mutfak masasının tam öte yanında bir 
mucize oturuyordu işte. Yeni ufukları müjdeliyordu bana.

Arkadaşımda içsel bir yeniden yapılanmadan daha başka 
şeyler olduğunu gördüm. Yeni bir zemin üzerindeydi. Kökleri 
yeni toprakları kavramaktaydı.

Karşımdaki arkadaşımın teşkil ettiği örneğe rağmen eski ön-
yargılarımın kalıntıları hala içimdeydi. Tanrı kelimesi hala bir 
çeşit antipati uyandırıyordu bende. Bana özel bir Tanrı’nın ola-
bileceği düşüncesi dile getirildiğinde bu antipati daha da vurgulu 
bir şekilde kendini gösterdi. Bu fikir hoşuma gitmemişti. Yaratıcı 
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Zeka, Evrensel Zihin ya da Doğanın Ruhu gibi konseptlere ken-
dimi verebilirdim fakat istediği kadar sevecen olsun; Göklerin 
Çarı düşüncesine karşı hala bir direncim vardı. O zamandan bu 
yana aynı şekilde düşünen birçok insanla konuştum.

Sonra arkadaşım özgün gibi görünen bir fikir öne sürdü ve 
“Neden kendi Tanrı konseptini kendin seçmiyorsun?” dedi.

Bu soru beni sarsmıştı. Uzun yıllardır gölgesinde yaşadığım 
ve titrediğim entelektüel buzdağı eriyip gitti. Sonunda güneşin 
altındaydım.

Mesele sadece kendinden daha büyük bir gücün varlığına 
inanmaya gönüllü olmaktaydı. Başlangıcımı yapmam için ben-
den beklenen başka hiçbir şey yoktu. Olgunlaşmamın bu nokta-
dan başlayacağını gördüm. Bütün bir gönüllülük temeli üzerine 
arkadaşımda gördüğüm şeyi kendim için de inşa edebilirdim. Ya-
pacak mıydım bunu? Tabii ki yapacaktım!

Böylelikle Tanrı’nın onu yeterince istediğimiz takdirde biz 
insanları umursadığına ikna oldum. Sonunda görmüştüm, hisset-
miştim, inanmıştım. Gurur ve önyargının perdeleri gözlerimden 
çekilmişti. Yeni bir dünyanın manzarası vardı önümde.

 Katedraldeki tecrübemin gerçek önemini bir anda kavramış-
tım. Kısa bir anlığına da olsa Tanrı’ya ihtiyaç duymuş ve O’nu 
istemiştim. Yanımda olmasına dair mütevazı bir arzu duymuştum 
ve O da gelmişti. Fakat çok geçmeden varlığının hissi çoğunluğu 
benim kendi içimde olan dünyevi yaygaralar tarafından bastırıl-
mıştı. Nasıl da körmüşüm...

Hastanede alkol ile ilişiğim son kez olmak üzere kesildi. Te-
davinin akıllıca olacağını düşündüm çünkü deliryum tremens işa-
retleri gösteriyordum.

Oradayken benimle istediğini yapması için, o an onu anla-
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dığım şekliyle ve tevazu ile kendimi Tanrı’ya sundum. Kendimi 
koşulsuzca O’nun ilgisine ve yönlendirmesine bıraktım. İlk defa 
bir hiç olduğumu ve O olmadan kaybolacağımı itiraf ettim. Gü-
nahlarımla amansızca yüzleştim ve yeni edindiğim arkadaşımın 
onları tüm kökleri ve dallarıyla benden almasına istekli oldum. 
Ondan beri de ağzıma içki koymadım.

Okul arkadaşım beni ziyaret etti. Onu bütün sorunlarım ve 
eksikliklerimden bütünüyle haberdar ettim. Kırdığım ve dargın-
lık duyduğum insanların listesini çıkardık. Bu insanlara ulaşmak 
ve yanlış yaptıklarımı itiraf etmek konusunda bütün istekliliğimi 
ortaya koydum. Onlara karşı asla eleştirel olmayacaktım. Elim-
den geldiğince bütün bu meseleleri düzeltmeye çalışacaktım.

Düşüncelerimi içimde doğmuş olan yeni Tanrı-bilinci ile 
teste tabi tutacaktım. Sağduyu tersine dönmeliydi. Şüpheye düş-
tüğümde sessizce oturmalı ve sadece sorunlarımı çözmek için 
gerekli olan yönlendirmeyi ve gücü istemeliydim. Başkalarına 
olan faydam söz konusu olmadığı takdirde asla kendim için dua 
etmemeliydim. Sadece o zaman bir şeyleri elde etmeyi bekleye-
bilirdim.

Arkadaşım bütün bunları yaptığımda Yaratıcım ile yeni bir 
ilişki içine gireceğime ve tüm sorunlarıma yanıt olacak bir ya-
şam tarzının unsurlarına sahip olacağıma dair bana söz verdi. 
Tanrı’nın gücüne olan inanç; artı biraz istek, dürüstlük ve tevazu. 
Şeylerin yeni düzenini kurmak ve muhafaza etmek için gerekli 
olan esas şartlar bunlardı.

Basit, ama kolay değil; ödenmesi gereken bir bedel vardı. 
Bencilliğimin imhası anlamına geliyordu bu. Bütün konularda 
hepimizi yöneten Işığın Babası’na yönelmeliydim.

Bir an paniğe kapıldım ve aklımı kaçırıp kaçırmadığımı sor-
mak için doktor arkadaşımı aradım. Ben konuşurken hayretle 
dinledi.
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En sonunda kafasını sallayıp, “Sana anlayamadığım bir şey 
olmuş ama bunu bırakma. Ne olursan ol, eski halinden iyidir,” 
dedi. Artık bu saygıdeğer doktor böyle tecrübelerden geçmiş bir-
çok kişiyi görüyor ve gerçek olduklarını biliyor.

Hastanede yatarken aklıma bana böylesine serbestçe verilmiş 
olana seve seve sahip olmayı isteyecek binlerce ümitsiz alkolik 
olduğu düşüncesi geldi. Belki bazılarına yardımım dokunabilirdi. 
Bunlar da karşılığında başkaları ile çalışırlardı.

Arkadaşım bu prensipleri yaptığım tüm işlerde kesinlikle 
ortaya koymam gerektiğinin altını çizmişti. Özellikle tıpkı onun 
benimle çalıştığı gibi benim de başkalarıyla çalışmam zaruriydi. 
“Çabasız iman olmaz,” demişti. Bir alkolik için nasıl da korku-
tucu derecede doğru! Çünkü eğer bir alkolik kendi manevi yaşa-
mını diğerleri için çalışıp fedakârlık gösterme yoluyla mükem-
melleştirip genişletmekte başarısız olursa karşısına çıkacak belli 
başlı imtihanları geçemez, zor zamanlarından başını doğrultarak 
çıkamazdı. Çalışmadığı takdirde içerdi ve içerse de ölürdü. O za-
man inanç da ölürdü haliyle. Bizim için durum tam da böyle.

Eşim ve ben kendimizi şevkle terk ettik ve başka alkoliklere 
sorunlarını çözerek yardımcı olma fikrine adadık. İsabetli olmuş-
tu çünkü eski iş arkadaşlarım bir buçuk yıl boyunca bana şüpheci 
yaklaştılar ve bu süre zarfında pek de iş bulamadım. O zaman-
lar çok iyi sayılmazdım; kendime acıdığım ve dargınlık içinde 
olduğum süreçler bana musallat oluyor ve rahat vermiyorlardı. 
Bazen bu beni neredeyse yeniden içme noktasına kadar getiri-
yordu. Fakat çok zaman geçmeden keşfettim ki her türlü önlem 
başarısızlıkla sonuçlansa bile başka bir alkolik ile çalışarak günü 
kurtarabiliyordum. Birçok kez ümitsizlikle eski hastanemi ziya-
ret ettiğim oldu. Orada biriyle konuşurken ruh halimde inanılmaz 
bir düzelme oluyor, ayaklarım tekrar yere basabiliyordu. Zor za-
manlarda bu şekilde yaşama tutunabiliyordum.

Hızlıca arkadaşlar kazanmaya başladık ve aramızda parçası 
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olmanın muazzam hissettirdiği bir dostluk gelişti. Baskı altında 
ve zorluklarla olsa bile gerçekten yaşama sevincimiz vardı. Yüz-
lerce ailenin doğru yola baş koyduklarına, içinden çıkılması en 
imkânsız evlilik sorunlarının çözümlendiğine, her türlü düşman-
lığın ve öfkenin ortadan kaybolduğuna şahit oldum. Akıl hasta-
nelerinden çıkan, ardından da ailelerinin ve yaşadıkları toplumun 
içindeki önemli yerlerine geri dönen insanları, iş adamlarının ve 
profesyonellerin saygınlıklarını geri kazandıklarını gördüm. Ara-
mızda aşılmamış bir acı ve zorluk çeşidi kalmamış olsa gerek. 
Batıda bir şehirde ve şehrin çevresinde sayımız bine ulaştı. Üs-
telik ailelerimiz de var. Sık sık buluşuyoruz ki yeni gelenler ara-
dıkları desteği bulabilsinler. Bu gayri resmi toplantılarda genelde 
sayıları 50 ile 200 arasında değişen bir insan topluluğu bulabilir-
siniz. Sayıca büyümekte, kuvvetlenmekteyiz.

İçkisi elinde olan alkolik sevimsiz bir yaratıktır. Onlarla olan 
çalışmalarımız bazen yorucu, bazen komik ve bazen de trajik 
oluyor. Zavallı bir adamcağız benim evimde intihar etti. Bizim 
yaşam şeklimizi göremedi ya da görmek istemedi.

Her şeye rağmen bütün bu yaptıklarımız bizim için oldukça 
eğlenceli. Belki bazıları bizim bu dünyaperestliğimizi ve hafifli-
ğimizi görüp şaşkınlığa kapılacaklardır. Fakat bu görünüşün tam 
altında ölümcül bir ciddiyet yatmaktadır. İçimizde ve yaptıkları-
mızda her gün 24 saat işleyen bir inanç olmalıdır; aksi takdirde 
helak oluruz.

Çoğumuz ütopya için ufuklara bakmanın gereksiz olduğunu dü-
şünüyor; tam da şimdi ve burada bizimle zaten. Arkadaşımın mutfa-
ğımızda yaptığı o basit konuşma her gün kendini katlayarak bir barış 
ve iyi niyet çemberi şeklinde bütün dünyaya yayılıp genişlemekte.

Bill W., A.A. kurucu ortağı,
24 Ocak 1971’de ölmüştür.
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İKİNCİ BÖLÜM

ÇARE VAR

Adsız Alkolikler’in mensupları olarak bizler, bir zamanlar 
durumları en az Bill kadar umutsuz olan binlerce insan tanıyo-
ruz. Hemen hemen hepsi iyileştiler ve içki sorunlarını çözmeyi 
başardılar.

Bizler ortalama Amerikalılarız. Birçok politik, ekonomik, 
sosyal ve dini arka planın yanı sıra ülkenin bütün kesimlerini ve 
birçok meslek grubunu barındırmaktayız. Normalde yan yana ge-
lecek insanlar olmamamıza rağmen aramızda tarif edilemeyecek 
güzellikte bir yoldaşlık, arkadaşlık ve uyum mevcut. Bizler koca 
bir geminin enkazından kurtarıldıklarında, güverteden kaptanın 
masasına kadar bütün gemiye yayılan samimiyet, neşe ve eşitliği 
paylaşan yolcular gibiyiz. Ancak gemi yolcularının aksine bizim 
faciadan kurtulmuş olma sevincimiz her birimiz kendi yoluna git-
tikçe azalmamaktadır. Ortak bir güçlükle yüzleşmiş olma duygu-
su bizi birbirimize bağlayan güçlü tutkalın unsurlarından biridir. 
Fakat bu kendi başına bizi asla şu an olduğumuz gibi birbirimize 
kenetleyemezdi.

Her birimiz için muazzam olan hadise şu ki; ortak bir çözüm 
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keşfettik. Üzerinde mutlak suretle anlaşmaya varabileceğimiz, 
ahenkle ve kardeşçe harekete geçebileceğimiz bir çıkış yolumuz 
var. Bu kitabın alkolizmle mücadele edenlere taşıdığı harika ha-
ber budur.

Bu bir çeşit hastalıktır. Bunun bir hastalık olduğuna kanaat 
getirmiş bulunmaktayız ve bu hastalık çevremizdekileri hiçbir 
hastalığın etkilemediği şekilde etkilemektedir. Eğer birisi kanse-
re yakalanmışsa herkes onun için üzülür; kimse sinirlenmez ya 
da incinmez. Alkol hastalığında ise durum böyle değildir, çünkü 
onunla beraber hayatta kayda değer ne varsa yok olur gider. O, 
yaşamı hastanınkine dokunan kim varsa girdabına çeker. Berabe-
rinde yanlış anlaşılma, kızgınlık, maddi zorluk, bezmiş arkadaş-
lar ve çalışanlar, hayatı kaymış suçsuz çocuklar, üzgün eşler ve 
anne babalar getirir. Bu listeye herkes dâhil olabilir.

Umuyoruz ki bu kitap zarar görmüş ve görebilecek onlarca 
insanları bilgilendirecek ve yardımcı olacaktır.

Bizimle ilgilenmiş olan hayli yetkin psikiyatristler zaman 
zaman bir alkoliği durumu hakkında çekingenliğe kapılmadan 
konuşma konusunda ikna etmeyi imkânsız bulmuşlardır. İlginç 
şekilde eşler, ebeveynler ve yakın arkadaşlar çoğu zaman bizi 
psikiyatrist ve doktorların bulduğundan da yaklaşılmaz bulurlar.

Fakat kendisi hakkındaki gerçeklerle düzgün bir şekilde do-
nanmış ve çözüm yolunu bulmuş eski bir içici ekseriyetle birkaç 
saat içerisinde başka bir alkoliğin tam güvenini kazanabilir. Bu 
tip bir anlayışa erişilmeden ya çok az şey başarılabilir ya da hiç-
bir şey başarılamaz.

Yardım eden kişinin de aynı zorluklardan geçmiş olması, 
konuştuğu konunun bariz bilincinde olması, bütün hal ve tavır-
larının onun gerçekten de cevabı olan birisi olduğu ümidini aşıla-
ması, böbürlenmemesi, samimi bir yardım temennisinden başka 
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hiçbir isteği olmaması; ortada ödenecek ücretler, bilenecek bal-
talar, memnun edilecek insanlar, verilecek derslerin olmaması... 
Bizim en etkili bulduğumuz durumlar bunlardır. Böylesi bir yak-
laşımdan sonra çoğu yatağını toplar ve yeniden yürümeye başlar.

Hiçbirimiz bu çalışmayı tek uğraşımız haline getirmiyoruz 
ya da getirsek de daha etkili olacağını düşünmüyoruz. İçmeyi bı-
rakmanın yalnızca bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. İlkeleri-
mizin çok daha önemli bir ispatı her birimizin ayrı ayrı evlerin-
de, işlerinde ve ilişkilerinde gösterilmeyi bekliyor. Hepimiz boş 
vaktimizin çoğunu açıklayacağımız şekilde harcıyoruz. Yalnızca 
birkaçımız zamanlarının neredeyse tamamını bu işe adayacak ka-
dar şanslılar.

Şu an olduğu gibi devam edersek şüphesiz birçok iyi sonuç 
alacağız; ancak sorunun sadece dış yüzeyi kazınmış olacak. Bü-
yük şehirlerde yaşayanlarımız her gün yakınlarında bir yerlerde 
yüzlercesinin kayıtsızlıkta kaybolduğu düşüncesiyle alt olmuş 
durumda. Çoğu bizim sahip olduğumuz imkâna sahip olsalardı 
kurtulabilirlerdi. O halde bize bahşedilmiş olanı biz başkalarına 
nasıl sunmalıyız?

Sorunu kendi gördüğümüz şekilde öne sürdüğümüz, isimsiz 
bir kitap yayımlamaya karar verdik. Meseleye bir araya getirilmiş 
kendi tecrübe ve bilgilerimizi katacağız. Böylece içki sorunu olan 
herkese yararı olacak bir program ortaya çıkacaktır.

İhtiyaç gereği tıbbi, psikiyatrik, sosyal ve dini konularda 
tartışmalar olacak. Doğası gereği bu hususların tartışmalı oldu-
ğunun farkındayız. Hiçbir şey bizi tartışma ve uyuşmazlığa ma-
hal bırakmayacak bir kitap yazmak kadar mutlu edemezdi. Bunu 
başarmak için elimizden geleni yapacağız. Birçoğumuz başka 
insanların noksanlıkları ve bakış açılarına gerçek bir tahammül 
göstermenin ve fikirlerine saygı duymanın bizi diğerlerine daha 
yararlı kılan tutumlar olduğu görüşündeyiz. Eski alkolikler ola-
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rak bizim yaşamlarımız bizzat devamlı olarak başkalarını göz 
önünde bulundurmak ve onların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabile-
ceğimizi düşünmek üzerine kuruludur.

Kendinize hâlihazırda neden hepimizin alkolden bu denli 
hastalandığını sormuş olabilirsiniz. Şüphesiz ki, aksi yöndeki uz-
man görüşüne rağmen, umutsuz bir zihin ve beden durumundan 
nasıl ve niçin kurtulduğumuzu merak ediyorsunuz. Eğer soru-
nundan kurtulmak isteyen bir alkolikseniz hâlihazırda şu soruyu 
soruyor olabilirsiniz: “Ne yapmam gerek?”

Bu kitabın amacı özellikle böylesi soruları yanıtlamaktır. Ne 
yaptığımızı size anlatacağız. Ayrıntılı bir tartışmaya girmeden önce 
bazı noktaları anladığımız şekliyle özetlemek uygun olacaktır.

Şunları insanlardan kaç kere duymuşuzdur: “İstersem içerim; 
istersem içmem. O niye böyle yapamıyor?”, “Ya adam gibi iç ya 
da içme,”, “O adam içmeyi bilmiyor,”, “Niye bira ya da şarap iç-
miyorsun?”, “Ağır şeyleri bırak,”, “İradesi zayıf olmalı,”, “İstese 
bırakır,”, “O kızın hatırına bırakır sanmıştım,”, “Doktor içmeye 
devam ederse ölecek dedi ama o yine zil zurna.”

Bunlar içiciler hakkında duyduğumuz klişe gözlemlerdir. 
Arka planlarında bir cehalet ve yanlış anlamalar silsilesi vardır. 
Bu ifadelerin tepkileri bizimkilerden çok farklı olan insanlara işa-
ret ettiğini görmekteyiz.

Ortalama içiciler eğer iyi bir sebepleri varsa alkolü tamamen 
bırakmakta çok az sorun yaşarlar. İşlerine gelirse içerler; gelmez-
se içmezler.

Bir de belirli tip bir ağır içici vardır. Alışkanlığı zaman içe-
risinde kendisine zihnen ve bedenen zarar verecek seviyede kötü 
olabilir. Bu durum zamanından birkaç sene evvel ölmesine sebep 
olabilir. Hastalanmak, âşık olmak, mekan değişikliği ya da bir 
doktorun uyarısı gibi yeterince güçlü bir sebebi varsa, zor olsa ve 
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tıbbi yardıma ihtiyaç duysa da, bu kişi de alkolü bırakabilir ya da 
azaltabilir.

Fakat gerçek bir alkolik? Bu kişi ortalama bir içici olarak 
başlayabilir, düzenli bir ağır içici olabilir ya da olmayabilir; an-
cak içicilik kariyerinin bir basamağında bu kişi içmeye bir başladı 
mı alkol tüketimi üzerindeki tüm kontrolünü kaybetmeye başlar.

Özellikle de kontrol eksikliğiyle kafanızı karıştırmakta olan 
kişi budur işte. İçerken absürt, inanılmaz, trajik şeyler yapabi-
lir. Gerçek bir Dr. Jekyll ve Bay Hyde örneği. Çakırkeyif olduğu 
zamanlar pek azdır. Her daim aşağı yukarı delicesine sarhoştur. 
İçerken hali normal zamandaki haline benzer fakat çok da değil. 
Dünyadaki en iyi insanlardan biri olabilir. Ne var ki bir gün iç-
mesine izin verin, sık sık tiksindirici ve hatta tehlikeli biçimde 
asosyal bir hale bürünür. Tam da yanlış zamanda kafayı çekme 
konusunda gerçek bir yeteneğe sahiptir; özellikle de önemli bir 
kararın verilmesi ya da bir sözün tutulması gereken zamanlarda. 
Çoğu kez alkol hariç her konuda gayet aklı başında ve dengeli-
dir, fakat malum konuda inanılmaz yalancı ve bencildir. Genel-
likle özel yetenekleri ve kabiliyetleri, önlerinde umut vadeden 
bir kariyerleri vardır. Bu becerileri ailesine ve kendisine parlak 
bir gelecek inşa etmek için kullanır; sonra da anlamsız bir aşı-
rılıkta içerek bu yapıyı tepelemesine yıkar. İşte bu, yatağa aşırı 
sarhoş halde girip koca bir günü uyuyarak geçirmek zorunda ka-
lan adamdır. Yine de ertesi sabah kalkıp deli gibi gece kaybettiği 
şişeyi arar. İmkânı varsa kimsenin bütün zulasını giderden aşağı 
dökememesi için evinin her yerine içki saklamış olabilir. Durum 
kötüleştikçe sinirlerini yüksek dozda sakinleştirici ve alkol karı-
şımıyla yatıştırmaya başlar ki işe gidebilsin. Daha sonra işe hiç 
gidemediği ve yeniden sarhoş olduğu günler gelir. Belki alkolü 
bırakması için morfin ya da bir çeşit yatıştırıcı veren bir doktora 
gider. Sonra da hastaneler ve sağlık evlerinde görülmeye başlar.

Bu tabii ki gerçek alkoliğin kapsamlı bir portresi değildir. 
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Davranış şekillerimiz kişiden kişiye farklılık gösterir. Fakat bu 
tasvir onu kabaca tanımlıyor olsa gerek.

Neden böyle davranıyor? Eğer yüzlerce tecrübe ona bir ka-
dehin beraberinde bir başka yıkımı ve ona bağlı eziyeti getirdiği-
ni gösterdiyse, neden o bir kadehi içiyor? Neden alkolden uzak 
duramıyor? Başka meselelerde hala ara sıra sergilediği sağduyu 
ve iradeye ne oldu?

Belki de bu soruların asla tam bir cevabı olmayacak. Alko-
liklerin neden normal insanlardan farklı davrandığı yönündeki gö-
rüşler kayda değer farklılıklar gösteriyor. Belli bir aşamaya ula-
şıldıktan sonra, neden onun için yapılacak fazla bir şey kalmadığı 
konusunda kesin bir fikrimiz yok. Bu muammayı cevaplayamayız.

Alkoliğin aylarca ya da yıllarca içmekten uzak durduğu 
müddetçe tıpkı diğer insanlar gibi davrandığını biliyoruz. Aynı 
şekilde herhangi bir alkollü içeceği bünyesine aldığında adeta 
durmasını imkânsız kılan hem zihinsel hem de fiziksel bir şeyler 
olduğunu da biliyoruz. Herhangi bir alkoliğin tecrübesi bu duru-
mu fazlasıyla doğrulayacaktır.

Eğer ki arkadaşımız o ilk kadehi alarak korkunç döngüyü ha-
rekete geçirmiş olmasaydı gözlemlerimiz akademik ve anlamsız 
olarak kalırdı. Bu nedenle alkoliğin temel problemi bedeninden 
ziyade zihninde yoğunlaşır. Eğer ona neden tekrardan içmeye 
başladığını sorarsanız muhtemelen size yüzlerce gerekçeden biri-
ni sunacaktır. Bazen bu gerekçelerin belli oranda akla yatkınlığı 
vardır, ancak hiçbiri alkoliğin içip durmasının yarattığı tahribatın 
ışığında bir şey ifade etmez. Sözleri kulağa baş ağrısını dindir-
mek için kafasına çekiçle vurup duran adamın sözleri gibi gelir-
ler. Eğer alkoliğin dikkatini bu aldatıcı düşünme biçimine çek-
meye çalışırsanız gülüp geçecek ya da rahatsız olup konuşmayı 
reddedecektir.
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Arada bir de gerçeği söyleyecektir. Ve gerçek ilginç bir şekil-
de şudur ki neden o ilk kadehi içtiği hakkında sizden daha fazla 
bir fikre sahip değildir. Bazı içicilerin kimi zaman kendilerini tat-
min eden bahaneleri vardır. Fakat kalben bilirler ki neden içtik-
lerini gerçekten kendileri de bilmiyorlardır. Bu illete gerçekten 
kapılanlar afallamışlardan oluşan bir kitledir. Bir gün, bir şekilde 
oyunu kazanma takıntıları vardır. Fakat sık sık maçı kaybetmek 
üzere olduklarından da şüphelenirler.

Bunun ne kadar gerçek olduğunun farkında olan çok az kişi 
vardır. Belli belirsiz aileleri ve arkadaşları bu içicilerin normal 
olmadığını sezerler; fakat umutla hastanın kendini uyuşukluktan 
çıkarıp iradesini ortaya koyacağı günü beklerler.

Acı hakikat şudur ki, eğer kişi gerçek bir alkolikse o mutlu 
gün hiç gelmeyebilir. Hâkimiyetini kaybetmiştir. Her alkolik bir 
noktada bırakmak için en güçlü dürtünün bile hiçbir işe yarama-
dığı bir duruma girer. Bu üzücü durum neredeyse her vakada he-
nüz şüphelenilmeye başlanmadan önce gerçekleşmiştir bile.

Gerçek şudur ki, çoğu alkolik henüz belirsiz olan sebeplerden 
ötürü içmek konusundaki seçim gücünü kaybetmiştir. Sözde var 
olan irade gücümüz hakikatte yok olmuştur. Bazı zamanlar bir-
kaç hafta ya da ay önceki ıstırap ve utancımızı bile hatırlayacak 
gücümüz yoktur. İlk kadeh karşısında savunmasız durumdayız.

Bir bardak birayı bile takip eden neredeyse kesin sonuçlar 
bizi vazgeçirmek için zihnimizde belirmezler. Bu düşünceler ak-
lımıza gelse bile belirsiz olurlar. Bu sefer diğer insanlar gibi ken-
dimize hâkim olacağımız düşüncesi gibi eski, kabak tadı vermiş 
bir düşünceyle yer değiştiriverirler. Ortada insanı yanan sobaya 
dokunmaktan alıkoyacak savunmanın başarısızlığına benzer bir 
acizlik söz konusudur.

Alkolik kendisine gelişigüzel bir şekilde, “Bu sefer yanma-
yacağım; o zaman şerefe!” diyebilir ya da belki hiç düşünmez 
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bile. Hangimiz böyle umarsızca içmeye başlayıp sonradan ken-
dimize, “Ben nasıl oldu da yeniden başladım Tanrı aşkına,” diye 
sormadık ki? Sadece bu soruyu “Tamam, altıncı bardakta dura-
cağım,” ya da “Zaten ne anlamı var ki?” soruları ile değiştirmek 
üzere üstelik.

Bu tarz bir düşünme alkolik eğilimli bir bireyde yerleştiği 
zaman muhtemelen kendisini insani yardımların ötesine taşımış-
tır ve bir yere kapatılmadıkça ölebilir ya da kalıcı olarak deli-
rebilir. Bu kati ve çirkin gerçekler tarih boyunca sayısız alkolik 
tarafından doğrulanmıştır. Ama Tanrı’nın merhameti adına, bin-
lerce inandırıcı ispat da olabilirdi. Çok kimse durmak ister fakat 
başaramaz.

Çare var. Neredeyse hiçbirimiz yöntemin başarıyla tamamı-
na erdirilmesi için gerekli olan kendini arayışı, gururu yerle bir 
etmeyi veya noksanlıkları itiraf etmeyi severek yapmış değiliz. 
Fakat başkalarında gerçekten işe yaradığını gördük ve yaşadığı-
mız hayatın umutsuzluğu ve beyhudeliğini kavradık. Bu neden-
le sorununu halletmiş olanlarca yaklaşıldığımızda, bizim için 
ayaklarımızın dibine serilen ruhani yardım araçlarından oluşan 
o takım çantasını almaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. 
Kendimizi adeta cennette bulduk ve hayalini bile kurmadığımız 
dördüncü bir boyuta fırlatıldık.

Muhteşem gerçek şu ve başka hiçbir şey değil: Yaşama, kar-
deşlerimize ve Tanrı’nın evrenine olan bakışımızı kökten değişti-
ren derinden ve tesirli ruhani tecrübeler edindik. Bugün hayatları-
mızın esas gerçeği Yaratıcımızın kalplerimize ve yaşamlarımıza, 
sahiden de mucizevi bir şekilde girdiği hakikatidir. Bizler için 
kendi başımıza asla yapamayacağımız şeyleri yaptı ne de olsa.

Eğer bir zamanlar bizim olduğumuz kadar ciddi derecede al-
kolikseniz, bilmelisiniz ki biz orta yollu bir çözüm olmadığına 
inanıyoruz. Bizler yaşamanın artık imkânsızlaştığı bir durumday-
dık ve eğer insani bir yardımla geri dönüşün mümkün olmadığı 



49

Adsız Alkolikler

bir bölgeye geçmişsek geriye yalnızca iki seçenek kalmıştı: Birisi 
acı sona gitmek ve katlanılmaz durumdaki bilincimizi elimizden 
geldiğince ortadan kaldırmak; diğeri ise ruhani yardımı kabul et-
mekti. İkinciyi seçtik çünkü gerçekten gerekli çabayı sarf etmeye 
istekli ve hevesliydik.

Yetenekli, aklıselim ve iyi karakterli bir Amerikalı iş ada-
mı vardı. Yıllarca bir sağlık evinden diğerine debelendi dur-
du. Amerika’nın en ünlü psikiyatristlerine danıştı. Daha sonra 
Avrupa’ya gitti. Kendisini ona reçeteler yazan, tanınmış bir he-
kime (psikiyatrist Dr. Jung) emanet etti. Tecrübeleri onu şüpheci 
yapmış olsa da tedavisini alışılagelmemiş bir itimatla tamamladı. 
Fiziksel ve zihinsel durumu olağandışı şekilde iyiydi. Hepsinden 
öte zihninin içsel işleyişi ve membaı hakkında öylesine engin bir 
bilgiye sahip olduğuna inanıyordu ki, durumunun nüksetmesi 
ona göre imkansızdı. Yine de kısa bir süre sonra tekrardan sarhoş 
oldu. Daha da şaşırtıcısı, kendine bu düşüşü hakkında tatmin edi-
ci bir açıklama sunamıyordu.

Hayranlık beslediği doktoruna geri döndü ve niye iyileşeme-
diğini sordu. Her şeyden öte, bir irade gücü kazanmak istiyordu. 
Diğer meseleler bağlamında oldukça mantıklı ve dengeli görü-
nüyordu. Ne var ki alkol konusunda hiç kontrolü yoktu. Neden 
böyleydi?

Doktora bütün gerçeği söylemesi için yalvardı ve öğrendi de. 
Doktorun hükmünde tümüyle umutsuzdu; toplum içindeki mev-
kilini asla geri kazanamayacaktı ve eğer uzun yaşamak istiyorsa 
kendini bir yere kapattırmalı ya da koruma altında tutmalıydı. 
Saygıdeğer hekimin görüşü buydu.

Fakat bu adam halen yaşamakta ve de özgür biri artık. Koru-
maya ihtiyacı yok ve hapsedilmiş değil. Belirli basit bir tutumu 
devam ettirdiği sürece dünya üzerinde diğer özgür insanların gi-
debildiği her yere gidebilir.
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Bazı alkolik okurlarımız ruhani yardım olmadan da durum-
larıyla başa çıkabileceklerini düşünüyor olabilir. Arkadaşımızın 
doktoruyla olan konuşmasının kalan kısmını anlatmamıza izin 
verin.

Doktoru şöyle söyledi: “Kronik bir alkoliğin zihnine sahipsin. 
Bu zihin yapısının sendeki boyutlarda var olduğu tek bir vakanın 
bile iyileştiğini görmedim.” Arkadaşımız adeta cehennemin kapı-
ları bir tangırtıyla üzerine kapanmış gibi hissetti.

Doktora şöyle dedi: “Hiç istisna yok mu?”

“Evet var,” diye cevapladı doktor, “Seninki gibi vakalarda 
istisnalar erken zamanlardan beri vuku bulmakta. Zaman zaman 
alkolikler çok canlı, manevi deneyim denilen bir şey yaşarlar. 
Bana göre bu hadiseler olağan değildir. Çok büyük duygusal de-
vinim ve yer değiştirmelerin doğasıyla alakalı gibi görünüyorlar. 
Bir zamanlar bu adamların hayatında yön verici güç olan fikirler, 
duygular ve tutumlar bir anda kenara atılıyor ve tamamen yeni 
kavram ve güdüler egemen oluyor. Aslına bakarsan sende de ben-
zer bir yeniden düzenleme yapmaya uğraşıyordum. Birçok kişide 
kullandığım bu yöntemler başarılı fakat senin tipinde bir alkolik-
te hiç başarılı olamadım.”

Bu sözleri duyması üzerine arkadaşımız bir miktar rahatla-
mıştı; sonuçta o iyi bir kilise mensubuydu. Ancak doktorun dini 
inancı gayet iyi olsa bile şu durumda kendisi için gerekli olan 
canlı manevi deneyimi yaratmadığını söylemesiyle bu umutlar 
da yıkıldı.

Arkadaşımızı dediğimiz üzere özgür bir adam haline getiren 
fevkalade deneyim yaşandığında onun içinde bulunduğu açmaz 
işte buydu.

Kendi adımıza bizler de boğulmakta olanların çaresizliği söz 
konusu olduğu zaman hep aynı kurtuluşu aradık. Başta dayanıksız 
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bir dal gibi görünen şeyin aslında Tanrı’nın yardımsever ve güçlü 
eli olduğu ortaya çıktı. Gerçekten işimize yarayan yeni bir hayat 
ya da bir “yaşam taslağı” diyelim; bize bahşedilen işte buydu.

Seçkin bir Amerikalı psikolog olan William James, “Dinsel 
Deneyimin Çeşitleri” kitabında insanların Tanrı’yı bulmasının 
çeşitli yollarına işaret eder. Kimseyi inancı elde etmenin tek bir 
yolu olduğuna ikna etmek gibi bir arzumuz yok. Eğer öğrendiği-
miz, hissettiğimiz ve gördüğümüz şeyler tek bir anlam ifade edi-
yorsa, o da hangi ırktan, inançtan ya da renkten olursak olalım, 
hepimizin yeterince istekli ve dürüst olduğumuz takdirde basit ve 
anlaşılabilir temeller üzerinde kendisiyle ilişki kurabileceğimiz 
yaşayan bir Yaratıcı’nın çocukları olduğumuzdur. Dini bağlılık-
ları olanlar burada inançlarına ve geleneklerine tacizde bulunan 
hiçbir şey bulmayacaklar. Biz bu tarz konularda kendi aramızda 
sürtüşmeler yaşamıyoruz.

Üyelerimizin kendilerini hangi dine mensup olarak tanımla-
dıklarını bizi ilgilendiren bir mesele olarak görmüyoruz. Bu her-
kesin geçmiş ilişkiler ya da mevcut seçimler ışığında kendi adına 
karar vereceği, tamamen kişisel bir durum. Her birimiz dinsel bir 
topluluğa mensup değiliz ama çoğumuz böyle aidiyetlere iyi ba-
kıyor.

Bir sonraki kısımda alkolizmin anladığımız şekliyle bir ta-
nımı yapılıyor; sonra da agnostiklere yöneltilmiş bir kısım var. 
Bu gruba dâhil olan birçok kişi şimdi bizim üyemiz. İlginçtir ki, 
böylesi kanıları ruhani bir deneyim için çok da büyük bir engel 
olarak görmüyoruz.

Daha sonra nasıl iyileştiğimizi gösteren açık talimatlar ve-
rilmekte. Bunların ardından da kırk iki kişisel deneyim hikâyesi 
aktarılıyor.

Kişisel hikâyelerdeki her birey kendi diliyle ve kendi ba-
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kış açısından Tanrı’yla olan ilişkisini nasıl kurduğunu anlatıyor. 
Bunlar üyelerimizin hayatlarında neler olduğuna ve üyeliğimize 
dair açık bir intiba uyandırıyor.

Umuyoruz ki kendini açığa vuran bu hikayeleri kimse uy-
gunsuz karşılamayacaktır. Umudumuz çaresizce yardıma ihtiyacı 
olan sayısız alkoliğin bu sayfaları görmeleridir ve inanıyoruz ki 
yalnızca kendimizi ve sorunlarımızı tam olarak anlatırsak “Evet, 
ben de onlardan biriyim. Ben de sahip olmalıyım buna,” demek 
için ikna olabilirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ALKOLİZM HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Çoğumuz alkolik olduğumuzu kabullenmekten çekiniyor-
duk. Kimse zihinsel ve fiziksel olarak diğer insanlardan farklı ol-
duğunu düşünmek istemez. Bu nedenle, sürekli boş yere başkaları 
gibi içebileceğimizi kanıtlamaya çalıştık. Bir gün, bir şekilde içki 
içişini kontrol edeceği ve keyif alacağı fikri, her anormal içicinin 
en büyük hayalidir. Bu hayalin inatçılığı ise müthiş şaşırtıcıdır. 
Birçok kişi, onu deliliğin ya da ölümün eşiğine dek takip eder. 

Bizler alkolik olduğumuzu tüm benliğimizle kabullenmemiz 
gerektiğini öğrendik. İyileşmenin ilk adımı bu. Diğer insanlar 
gibi olduğumuz ya da belki bir gün olabileceğimiz yanılsamasın-
dan kurtulmalıyız. 

Biz alkolikler, kontrollü içme yeteneğini kaybetmiş insan-
larız. Hiçbir gerçek alkoliğin asla dizginleri tekrar ele geçire-
mediğini biliyoruz. Hepimiz zaman zaman kontrolü ele alır gibi 
hissetmişizdir ama bu durum hep çok kısa sürmüş ve bu kısa dö-
nemleri acınası, tarifsiz bir hayal kırıklığına yol açan daha kont-
rolsüz zamanlar takip etmiştir. Bizim türümüzdeki alkoliklerin 
ilerleyen bir hastalığın pençesinde olduğuna hepimiz ikna olmuş 
durumdayız. Kayda değer herhangi bir zaman zarfı içinde daima 
kötüye gidiyoruz, iyiye değil. 
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Bacaklarını kaybetmiş insanlar gibiyiz; asla yerlerine yenile-
ri gelmez. Bizim gibi alkolikleri diğer insanlar gibi yapacak bir 
tedavi varmış gibi de görünmüyor. Akla gelebilecek her çareyi 
denedik. Bazı durumlarda, kısa süreli hafif iyileşmeler olduysa 
da sorun her zaman daha kötü bir geri dönüşle sonuçlandı. Alko-
lizm üzerine çalışan doktorlar, bir alkolikten normal bir içici ya-
ratmanın mümkün olmadığı fikrine katılıyorlar. Bilim belki bunu 
bir gün başarabilir; ancak henüz ortada böyle bir şey yok. 

Ne söylersek söyleyelim, gerçekten alkolik olanların birçoğu 
alkolik olduklarına inanmayacaklardır. Kendilerini mümkün olan 
her şekilde kandırarak ve denemeler yaparak, bir istisna oldukla-
rını, alkolik olmadıklarını ispata çalışacaklardır. Eğer alkol içişi-
ni kontrol edemeyen biri, kendine hâkim olabilir ve adam gibi iç-
meye başlayabilirse şapka çıkartırız. Tanrı biliyor, diğer insanlar 
gibi içebilmek için yeterince uzun süre çok çabaladık! 

Denediğimiz yöntemlerden bazıları şunlar: Sadece bira iç-
mek, içki miktarını sınırlamak, asla yalnız içmemek, asla sabah-
ları içmemek, yalnızca evde içmek, asla eve sokmamak, asla iş 
saatlerinde içmemek, sadece partilerde içmek, viski yerine kon-
yak içmek, yalnızca doğal şaraplar içmek, iş yerinde sarhoş olur-
sak istifa etmeyi kabul etmek, seyahate çıkmak, seyahate çıkma-
mak, hayat boyu içmeyeceğimize yemin etmek (ciddi bir yemin 
olsun veya olmasın), daha fazla spor yapmak, ilham verici kitap-
lar okumak, sağlık merkezlerine gitmek, gönüllü olarak hastane-
ye yatmayı kabul etmek... Listeyi sonsuza dek uzatabiliriz. 

Biz kimseyi alkolik ilan etmek istemiyoruz; ama siz kendini-
ze kolaylıkla teşhis koyabilirsiniz. En yakın bara gidin ve kontrol-
lü içmeye çalışın. İçerken aniden durmayı deneyin. Bunu birkaç 
kez yapın. Eğer kendinize karşı dürüstseniz, bu konuda karara 
varmanız fazla zaman almayacaktır. Durumunuz hakkında kesin 
bilgiye sahip olmak istiyorsanız, bu denemeye değer bir yoldur. 
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Bunu kanıtlamanın yolu yok; ama inanıyoruz ki içmeye baş-
ladığımız ilk dönemlerde içkiyi bırakabilirdik. Buradaki zorluk 
çok az alkoliğin zamanında durmak için istek göstermesidir. Bir-
kaç kez, kesin şekilde alkolizm belirtileri gösteren bazı kişilerin, 
bırakmak için çok güçlü bir arzu duymaları sonucu uzun süre iç-
mediklerini de duyduk. İşte onlardan biri. 

Otuz yaşında bir adam aşırı derecede içiyordu. Sabahları çok 
gergin oluyor ve kendisini ancak daha fazla içkiyle yatıştırabili-
yordu. İş hayatında başarılı olmak için hevesli ve azimliydi; fa-
kat zerre kadar bile içecek olsa hiçbir yere gelemeyeceğini fark 
etmişti. Bir kere içmeye başladı mı hiçbir şekilde kontrol altına 
alamıyordu. Çalıştığı işte başarılı olup emekli olana kadar ağzına 
tek bir damla bile sürmemeye karar verdi. Gerçekten sıra dışı bir 
adamdı; tam yirmi beş yıl ağzına bir damla içki koymadı ve ba-
şarılı, mutlu bir kariyerin ardından elli beş yaşında emekli oldu. 
Sonra neredeyse her alkolik gibi, uzun süren ayıklık ve disiplin 
döneminin, onu diğer insanlar gibi içmeye yetkin kılacağı inancı-
nın kurbanı oldu. Ev terliklerini giydi ve bir şişe açtı. İki ay sonra 
hastaneye kaldırıldığında şaşkınlık ve utanç içindeydi. Kısa bir 
süre, içişini normal bir düzeye getirmeye çalıştı. Ardından birkaç 
kez daha hastaneye yattı. Sonunda bütün gücünü toplayıp tama-
men bırakmayı denedi; fakat başaramadığını gördü. Sorununu 
çözmek adına paranın satın alabileceği her türlü yöntem elinin 
altındaydı. Bütün teşebbüsler başarısızlıkla sonuçlandı. Emekli-
liğinde zinde bir insan olmasına rağmen kısa sürede çöktü ve dört 
yıl içinde öldü. 

Bu vaka önemli bir ders içermektedir. Birçoğumuz eğer uzun 
süre ayık kalabilirsek, sonrasında normal bir şekilde içebileceğimi-
ze inanmışızdır. Ama işte, elli beş yaşında kendini tam da otuzunda 
bıraktığı yerde bulan bir adam. Gerçeğin ispatını defalarca gördük: 
‘Bir kez alkolik, daima alkolik.’ Ayık geçen bir sürenin ardından 
içmeye başladık mı kısa sürede eskisi kadar kötü bir duruma geli-
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yoruz. Eğer alkolü bırakmayı planlıyorsak, aklımızda hiçbir şekil-
de günün birinde alkole karşı dayanıklılık kazanacağımız ve diğer 
insanlar gibi içebileceğimiz gibi gizli bir düşüncemiz olmamalı. 

Gençler gösterilen örnekten yola çıkarak, bu adamın yaptığı 
gibi kendi iradeleriyle bırakabilecekleri konusunda cesaretlene-
bilirler. Çoğunun başarabileceğinden şüpheliyiz; çünkü hiçbi-
ri gerçekten bırakmayı istemeyecektir ve hemen hemen hepsi, 
hâlihazırda edinmiş oldukları tuhaf bir zihinsel yönelim sonucu 
başaramayacaklarını göreceklerdir. Aramızdakilerin birçoğu 30 
yaş civarında. Sadece birkaç yıldır içiyorlar. Fakat onlar da ken-
dilerini yirmi yıldır içenler kadar aciz ve çaresiz bulmaktalar. 

Bir insanın alkolik olması için çok uzun bir süre veya bi-
zim kadar çok miktarda içmesi gerekmiyor. Bu özellikle kadınlar 
için daha geçerli. Potansiyel kadın alkolikler, çoğunlukla sadece 
birkaç sene içinde geri dönüşünü olmayan bir duruma gelir ve 
gerçek bir alkoliğe dönüşürler. Kendilerine alkolik denmesini ha-
karet sayan bazı içiciler, alkolü bırakma konusundaki acizlikleri-
ni hayretle fark ederler. Alkolizm belirtilerine aşina olan bizler, 
her yerde potansiyel genç alkoliklere rastlıyoruz.[1] Ama gelin de 
bunu onların görmesini sağlayın!  

Geriye dönüp baktığımızda, irade gücümüzle bırakabilece-
ğimiz noktadan sonra da yıllarca içmeye devam ettiğimizi görü-
yoruz. Her kim bu tehlikeli alana girdiğini düşünüyorsa bir yıl 
alkolü bırakmayı denesin. Gerçek bir alkolikse ve durumu iler-
lemişse başarı şansı çok az olacaktır. İçkiye yeni başladığımız 
zamanlarda bir yıl ya da daha fazla süre ayık kaldığımız oldu; 
tabii, sonrasında tekrar ağır içicilere dönüştük. Hatırı sayılır bir 
süre bırakabiliyor olsanız da hala potansiyel alkolik olabilirsiniz. 
Bu kitaba başvuranların pek azının bir yıl gibi bir süre içmeden 

1 Bu kitabın yayımlandığı zaman için doğru. Fakat 2003 tarihli bir A.B.D/Ka-
nada üyelik anketi Adsız Alkoliklerin beşte birinin otuz yaş ve altı olduğunu gösterdi.
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durabileceğini düşünüyoruz. Bazıları bu kararı almalarının ertesi 
günü sarhoş olacak, diğerleri ise birkaç hafta içinde yeniden iç-
meye başlayacaktır. 

Sosyal içici olmayı başaramayanlar için asıl soru, alkolün 
nasıl tamamen bırakılacağıdır. Tabii ki okuyucunun bırakmayı 
arzuladığını varsayıyoruz. Böyle birisinin manevi olmayan bir 
temelde bırakıp bırakamayacağı, içip içmeme konusundaki se-
çim gücünü ne derece kaybettiğine bağlıdır. Birçoğumuz olduk-
ça sağlam karakterli olduğumuz kanaatindeydik. Sonsuza dek 
bırakmak için inanılmaz bir arzu vardı içimizde. Gel gör ki bu 
imkânsızdı. Bildiğimiz kadarıyla alkolizmin en güç yanı da bu-
dur: Ne kadar arzu edilirse edilsin, ne kadar elzem olursa olsun, 
tek başına içkiyi bırakma yeteneğinin olmaması.

O halde okurlarımıza, bizden biri olup olmadıklarına karar 
vermeleri için nasıl yardımcı olmalıyız? Belirli bir süre bırakma 
deneyi yardımcı olacaktır. Fakat biz yine de alkolizmden muzda-
rip olanlara ve belki de tıp cemiyetine daha büyük bir hizmette 
bulunabileceğimize inanıyoruz. Bunun için, yeniden içmeye baş-
lamadan önce yaşanan bazı zihinsel durumlardan söz edelim; zira 
bizce meselenin kilit noktası budur. 

Çaresizce ilk kadeh deneyini tekrarlayıp duran bir alkoliğin 
zihninde ne tarz bir düşünce hâkimdir? Onu boşanmanın ya da 
iflasın eşiğine getiren alkol dolu bir gecesinin ardından işittiği 
nasihatleri unutup, yine doğrudan doğruya içmeye giden bir al-
kolik, çevresindekileri hayrete düşürür. Neden yapar bunu? Ne 
geçmektedir aklından? 

İlk örneğimiz, kendisinden Jim olarak bahsedeceğimiz bir 
arkadaş. Bu adam güzel bir eşe ve aileye sahip. Kârlı bir otomo-
bil şirketinin mirasçısı. Dünya savaşına katılmış ve takdire şayan 
bir sicille terhis olmuş. İyi bir satıcı. Herkes tarafından seviliyor. 
Asabi mizacı dışında görebildiğimiz kadarıyla normal, akıllı bir 
adam. Otuz beş yaşına kadar hiç içmemiş. Ama içkiye başladık-
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tan birkaç yıl sonra o kadar saldırgan ve kavgacı bir hâle gelmiş 
ki akıl hastanesine kapatılması gerekmiş. Hastaneden çıktıktan 
sonra bizimle temasa geçti. 

Kendisine alkolizm hakkında bildiklerimizi ve bulduğumuz 
yanıtı anlattık. Denemeyi kabul etti. Ailesi yeniden bir araya gel-
di. İçki yüzünden kaybettiği şirketince satış elemanı olarak çalış-
maya başladı. Bir süre her şey yolunda gitti, ancak Jim manevî 
yönünü geliştirmeyi ihmâl etti. Kısa aralıklarla kendini en az altı 
kez sarhoş olarak buldu ve bu onu dehşete düşürdü. Her içişin-
den sonra onunla konuşarak, neden böyle olduğunu anlamasına 
gayret ettik. Sonunda gerçek bir alkolik olduğunu ve durumunun 
çok ciddi olduğunu kabul etti. Eğer içkiye devam ederse akıl has-
tanesine geri gideceğinin bilicindeydi. Çok sevdiği ailesini kay-
betmek ise asla istemiyordu. 

Ama yine sarhoş oldu. Bize tam olarak ne olduğunu anlatma-
sını istedik. Hikâyesi şöyleydi: “Salı günü işe geldim. Bir zaman-
lar sahibi olduğum şirkette satıcı olmak zorunda kalmama canımın 
sıkıldığını hatırlıyorum. Patrona birkaç laf söyledim; ciddi bir şey 
değil ama. Sonra belki bir satış yaparım umuduyla potansiyel bir 
müşteriyi görmek üzere şehir dışına gitmeye karar verdim. Yolda 
acıktığımı hissettim. Yol kenarında, içinde barı da olan bir lokanta-
da durdum. İçmek gibi bir düşüncem yoktu. Sadece bir sandviç alı-
rım, diyordum. Bir de senelerdir geldiğim bu tanıdık yerde bir araba 
alıcısı bulabilirim belki, diye düşündüm. Ayık olduğum dönemde 
de burada birçok kez yemek yemiştim. Oturdum ve bir sandviçle bir 
bardak süt söyledim. Hâlen bir şey içmek niyetinde değildim. Sonra 
bir sandviçle bir bardak daha süt içmeye karar verdim.

“Birdenbire sütün içine bir bardak viski katarsam, dolu mi-
deye bir şey yapmayacağı fikri geçti aklımdan. Viskiyi söyledim 
ve sütün içine döktüm. İçimin derinliklerinden bir ses doğru yap-
madığımı söylüyordu ama ben viskiyi tok karnına içtiğimden, her 
zamanki tesirini göstermeyeceğinden emindim. Deney o kadar 
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başarılı oldu ki bir viski daha söyleyip yine sütle karıştırdım. So-
run yok gibi görünüyordu; ben de bir kez daha denedim.” 

Böylece Jim için bir hastane serüveni daha başlamış oldu. 
Alkolün neden olduğu zihinsel ve fiziksel ıstırap bir yana, ailesi-
ni ve işini bir kez daha kaybetmiş ve yine hastaneye yatırılmıştı. 
Oysa bir alkolik olarak, kendisi hakkında bir hayli bilgiye sahipti. 
Yine de, içmemesi için bütün sebepleri bir kenara iterek, sırf sütle 
karıştırdığı ve tok karnına içtiği için viskinin dokunmayacağı gibi 
ahmakça bir düşünceye kapılabilmişti!  

Tam kelime anlamı ne olursa olsun, biz buna net olarak deli-
lik diyoruz. Düzgün düşünme yeteneğinin bu derece kaybedildiği 
bir durum başka nasıl adlandırılabilir? 

Bunun uç bir örnek olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bizim 
için hiç de ihtimal dışı değil; zira zaman zaman bu tarz düşüncele-
re kayma bizim karakteristik özelliğimizdir. Belki zaman zaman 
sonuçlar hakkında Jim’den biraz daha düşünceli davrandığımız 
olmuştur. Ama nihayetinde, mantığın aksi yönünde çalışan ve ilk 
kadehi içmek için saçma bahaneler bulan tuhaf bir akli durumun, 
deli bir düşünce tarzının esiriydik hepimiz. Mantığımız bizi al-
kolden alıkoyamadı, deli düşünce galip geldi hep. Biz de hep sor-
duk kendi kendimize: “Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor?” 

Bazı durumlarda gerginlik, kızgınlık, endişe, depresyon, kıs-
kançlık ve benzeri sebeplerden ötürü, haklı olduğumuzu düşü-
nerek bilinçli şekilde sarhoş olmak için içtik. Ama sonunun ne 
olduğunu bildiğimizden, hiçbir nedenin içmemizi meşrulaştıra-
mayacağını kabul etmek zorundayız. Şimdi görüyoruz ki ara sıra 
değil de devamlı içmeye başladığımız zamanlarda, böyle yoğun 
içmemizin ortaya çıkabileceği korkunç sonuçlar üzerine pek de 
ciddi ve etkin bir şekilde düşünmemişiz. 

Bizim o ilk kadeh karşısındaki tutumumuz, ana yolda sağına 



60

Adsız Alkolikler

soluna bakmadan, trafiğe hiç aldırmadan kuralsızca yürüyen biri-
ninki kadar saçma ve anlaşılmaz. Bu kişi, diyelim ki hızla giden 
araçların arasında yürümekten heyecan ve zevk duymakta. Tüm 
uyarılara rağmen kendini bu şekilde eğlendirmeye devam eder bir 
süre. Bu noktaya kadar, onu eğlenmek konusunda acayip fikirle-
ri olan aptal biri olarak niteleyebilirsiniz. Bir yerden sonra artık 
şansı yaver gitmez ve art arda birkaç kez hafif şekilde yaralanır. 
Normal birisiyse, bu işe artık bir son vermesini beklersiniz. Ama 
bu kişi vazgeçmez, yeniden bir aracın altında kalır ve kafatası 
çatlar. Hastaneden çıktıktan sonraki hafta hızlı giden bir tramvay 
kolunu kırar. Size kuralsızca yürümekten tamamen vazgeçtiğini 
söyler fakat birkaç hafta sonra kendini yine bir aracın altında bu-
lur; bu kez iki bacağı birden kırılmıştır.

Bu davranışı, dikkatli olacağına ya da sokaklardan büsbütün 
uzak duracağına dair kesintisiz vaatleri eşliğinde yıllar sürer gi-
der. Sonunda artık çalışamayacak hale gelir; eşi onu terk eder ve 
kendisi de alay konusu olur. Bu huyundan vazgeçmek için bili-
nen her türlü yöntemi dener. Sonunda bir umutla gider hastaneye 
yatar. Fakat çıktığı gün bir itfaiyenin önüne atlar ve belkemiğini 
kırar. Böyle birisi delidir, öyle değil mi? 

 Örneğimizin oldukça saçma olduğunu düşünebilirsiniz. 
Ama gerçekten de öyle mi? Yaşadıklarımızdan yola çıkarak söy-
lüyoruz ki kuralsızca yürüme yerine alkolizmi koyarsak örnek 
bize tam olarak uyuyor. Başka konularda ne kadar zeki olursak 
olalım, söz konusu alkol olduğunda delirmişçesine sapıtıyoruz. 
Bunlar ağır sözler ama doğru değil mi? 

Ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyoruz: “Söyledikleriniz 
doğru olsa da bize tam olarak uymuyor. Bu belirtilerin bazıla-
rının bizde olduğunu kabul ediyoruz ama sizin gittiğiniz kadar 
aşırı uçlara hiç gitmedik ve muhtemelen gitmeyiz de. Zira anlat-
tıklarınızdan sonra kendimizi o kadar iyi tanıdık ki böyle şeylerin 
tekrarlanması mümkün değil. Alkol yüzünden hayatımızdaki her 



61

Adsız Alkolikler

şeyi kaybetmedik ve kaybetmeye de niyetimiz yok. Bizi bilgilen-
dirdiğiniz için teşekkürler.” 

Alkolik olmayan ama hâlihazırda akılsızca ve ağır şekilde 
içen, beyinleri ve vücutları bizimkiler kadar hasar görmediği için 
alkolü azaltabilen ya da bırakabilen bazı insanlar için bu durum 
geçerli olabilir. Ama gerçek ya da potansiyel bir alkoliğin, sadece 
kendini tanımakla içkiyi bırakması hemen hemen mümkün değil-
dir. Acı tecrübelerimiz sonucu öğrendiğimiz bu noktayı, alkolik 
okurlarımızın da iyice anlaması için tekrar ve tekrar vurgulamak 
istiyoruz. Size bir örnek daha verelim: 

Fred tanınmış bir muhasebe firmasının ortağı. İyi bir geliri, 
güzel bir evi, mutlu bir evliliği ve gelecek vadeden üniversite ça-
ğında çocukları var. O kadar sempatik bir karakteri var ki herkes-
le arkadaş olabiliyor. İşinde çok başarılı. Dışarıdan bakıldığında 
istikrarlı ve dengeli birisi. Ne var ki o bir alkolik. Fred’i ilk kez 
bir yıl önce, aşırı sinirli ve kaygılı halinden ötürü iyileşmek için 
yattığı hastanede gördük. İlk kez böyle bir şey başına geliyordu 
ve büyük utanç içerisindeydi. Alkolik olduğunu kabul etmiyor 
ve hastaneye sinirlerini yatıştırmak için yattığını söylüyordu. 
Doktor ise vaziyetinin sandığından daha kötü olabileceğini ima 
etmişti. Sonraki birkaç gün durumundan dolayı karamsarlığa ka-
pıldı. Sonunda içkiyi tamamıyla bırakmaya karar verdi. Karakte-
rine ve iradesine son derece güvendiği için bırakamamak aklının 
ucundan dahi geçmiyordu. Fred alkolik olduğuna inanmadığı için 
manevi yönden bir çözüm yolunu kabul etmesi de düşünülemez-
di. Ona alkolizm hakkında bildiklerimizi anlattık. İlgisini çekti 
ve belirtilerden bazılarına sahip olduğunu kabul etti. Ama bunları 
düzeltmek için kendi gayretlerinin yetersiz kalacağına inanmı-
yordu. Utanç verici hastane tecrübesinin ve öğrendiği bilgilerin, 
hayatının geri kalanı boyunca onu ayık tutmaya yeteceğine emin-
di. Kendini tanımış ve anlamış olması onun için yeterliydi. 

Bir süre Fred’den haber almadık. Bir gün yine hastanede ol-
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duğunu duyduk. Bu kez durum daha ciddiydi, epey sarsılmıştı. 
Kısa süre sonra, bizimle görüşmek için sabırsızlandığını söyle-
di. Anlattığı hikâye hepimize bir şeyler öğretecek nitelikteydi. 
Karşımızda, içmek için hiçbir sebebi bulunmayan, diğer bütün 
meselelerini mantığı ve azmiyle çözebilen fakat alkol karşısında 
duramayıp yine yere serilen bir adam vardı.  

 Hikâyeyi onun ağzından dinleyelim: “Alkolizm hakkında 
anlattıklarınızdan oldukça etkilenmiştim; açıkçası, bir daha ağ-
zıma alkol koymayacağıma inanıyordum. O ilk kadehten önce, 
bir alkoliğin kafasından geçen delice düşünceleri anlatışınız hep 
aklımdaydı ve bütün öğrendiklerimden sonra böyle bir şeyin 
bana olmayacağından gerçekten emindim. Çoğunuz kadar kötü 
durumda olmadığıma ve diğer kişisel sorunlarımı çözmekte ba-
şarı gösterdiğime inanıyordum. Bu yüzden, sizin kadar kötü bir 
noktaya gelmeyeceğimi düşündüm. Zaten bunu bir irade mesele-
si olarak gördüğümden kendime olan güvenim tamdı. 

“Bu düşünce yapısında işlerimi devam ettirdim ve bir süre-
liğine her şey yolunda gitti. Uzatılan kadehleri geri çevirmekte 
bir sorun yaşamıyordum ve artık bir ara kendi kendime bu olayı 
neden bu kadar büyüttüğümü sormaya başladım. Bir gün, bir iş 
için Washington’a gittim. Ayık geçirdiğim zaman zarfında, daha 
önce de şehir dışına çıktığım için ortada endişelenecek bir durum 
yoktu. Fiziksel olarak iyi hissediyordum. Acil bir sorunum ya da 
herhangi bir kaygım da yoktu. İşim yolunda gitti; keyifliydim ve 
ortaklarımın da öyle olacağını biliyordum. Güzel bir günün akşa-
mıydı; ufukta tek bir bulut dahi yoktu. 

“Otelime döndüm ve akşam yemeği için üstümü değiştirdim. 
Yemek salonunun kapısından geçerken yemekle beraber birkaç 
kokteylin güzel gideceği düşüncesi aklımdan geçti. Hepsi bu. 
Fazlası değil. Bir kokteyl ve yemeğimi sipariş ettim. Sonra bir 
kokteyl daha söyledim. Yemekten sonra yürüyüş yapmaya karar 
verdim. Otele dönünce, birdenbire yatmadan önce bir viskinin iyi 
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gideceğini düşündüm. Bara geçtim ve bir kadeh içtim. Hatırladı-
ğım kadarıyla o gece birkaç, ertesi sabah ise birçok kadeh içtim. 
New York’a giden bir uçakta olduğumu ve iniş yerinde, eşimin 
yerine dost canlısı bir taksi şoförü bulduğumu hayal meyal ha-
tırlıyorum. O şoför bana birkaç gün eşlik etti; o süreçte nereye 
gittiğim ya da ne söyleyip ne yaptığım konusunda pek fazla şey 
bilmiyorum. Bunu da hastaneye yatışım ve beraberinde gelen 
dayanılmaz zihinsel ve fiziksel acılar takip etti. Biraz kendime 
geldikten sonra Washington’da olanları tüm ayrıntılarıyla düşün-
meye başladım. İçkiye karşı boş bulunmuş ve üstelik o ilk kade-
hi içme arzusuna hiç direnç göstermemiştim. Bu defa sonuçları 
hiç ama hiç düşünmemiştim. İçkileri sanki zencefilli gazoz gibi 
birbiri ardına devirmiştim. Alkolik arkadaşlarım, eğer alkoliksem 
yeri ve zamanı geldiğinde bir şekilde mutlaka tekrar içeceğimi 
öngörmüşler, bir savunma geliştirmiş olsam bile, günün birinde 
içmek için saçma bir sebep karşısında boyun eğeceğimi söyle-
mişlerdi. Tam da öyle oldu. Bütün bunlar başıma geldi. Bunu 
açıklıkla gördüğüm zaman alkolik olduğumu kabul ettim; başka 
açıklamaya gerek yoktu. İrademin ve kendimi tanımış olmamın, 
o korkunç an geldiği zaman hiçbir işe yaramadığını gördüm. Bir 
sorun karşısında umutsuzca mağlup olduğunu söyleyen insanları 
hiç anlamazdım. O an anladım işte. Ezici bir darbeydi. 

“Adsız Alkolikler’in iki üyesi beni görmeye geldiler. Yüzle-
rinde bir gülümsem vardı ve bu benim hoşuma gitmedi. Kendimi 
artık bir alkolik olarak görüp görmediğimi ve bu sefer yenilgiyi 
kabul edip etmediğimi sordular. İki soruya da olumlu cevap ver-
mek zorunda kaldım. Washington’da göstermiş olduğum alkolik 
davranışlarının tam bir umutsuz vaka olduğunu söyleyip örnekler 
verdiler. Kendi hayatlarından, yaşadıkları benzer durumlardan 
bahsettiler. Tüm bunların sonucunda, bu sorunu kendi başıma 
halledebileceğime dair inancım tamamıyla sona erdi.

“Daha sonra, buldukları manevi çözümü ve yüzlerce kişinin 
başarıyla uyguladığı programı anlattılar. Kiliseye yalnızca gös-
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termelik devam eden biri olsam da tavsiyelerinin akıldan uzak 
şeyler olmadığım düşündüm. Ne var ki izlenecek program makul 
olmasına rağmen çok ağır ve kesindi. Yaşamım boyu edindiğim 
bazı görüşlerden tamamıyla vazgeçemem gerekiyordu. Bu kolay 
bir şey değildi. Fakat yöntemi takip etmeye karar verdiğim andan 
itibaren, alkolik durumumdan kurtulmuşum gibi garip bir hisse 
kapıldım. Sonradan anlaşılacağı üzere, gerçekten de öyle olmuştu. 

“Manevi prensiplerin benim bütün problemlerimi çözebilece-
ğini keşfetmek de en az alkolikliği kabul etmek kadar önemliydi. O 
andan itibaren çok daha doyurucu, huzurlu ve yararlı bir yaşantıya 
başladım. Eski hayatım da kötü değildi fakat şu anda yaşadığım en 
kütü anları bile geçmiş yaşantımın en iyi anlarıyla değişmem. Eski 
hayatıma dönmek mümkün olsa bile, artık kesinlikle istemem.” 

Fred’in hikâyesi ortada. Onun durumunda olan binlerce insa-
na ilham vermesini umuyoruz. O, içkinin zararını sadece bu kadar 
gördü. Maalesef pek çok alkolik ancak en kötüsünü yaşadıktan ve 
çok fazla zarar gördükten sonra bu programı izlemeye başlıyor. 

Birçok doktor ve psikiyatrist bizimle aynı görüşte. Dünyaca 
ünlü bir hastanenin tanınmış doktorlarından biri, yakın zamanda 
bize şu açıklamada bulundu: “Bir alkoliğin durumunun umutsuzlu-
ğu hakkında söylediklerinize katılıyorum. Hikâyelerini duyduğum 
iki alkolik için ilahi yardım dışında hiçbir umudun olmadığına şüp-
he götürmeyecek şekilde eminim. Şayet hasta olarak bu hastaneye 
gelseydiniz, elimden gelse sizi kabul etmek istemezdim. Sizin gibi 
insanların durumu gerçekten yürek parçalayıcı. Dindar birisi olma-
sam da sizinki gibi vakalarda manevi yaklaşıma inanılmaz saygım 
var. Çoğu durumda neredeyse başka hiçbir çözüm yolu yok.” 

 Bir kere daha tekrarlayalım: Bir alkoliğin ilk kadeh karşısın-
da hiçbir etkili zihinsel savunması yoktur. Çok nadir birkaç vaka 
hariç, ne alkoliğin kendisinin ne de başka bir insanın onun için 
böyle bir savunmayı sağlaması mümkün değildir. Onun savun-
ması, ancak daha Üstün bir Güç’ten gelecektir. 
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 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİZ, AGNOSTİKLER

Önceki bölümlerde alkolizm hakkında bir şeyler öğrendi-
niz. Alkolik olanla alkolik olmayan arasındaki ayrımı açıklığa 
kavuşturduğumuzu umuyoruz. Eğer gerçekten istediğiniz halde 
bırakamıyor ya da içtiğiniz miktarı kontrol etmekte zorlanıyorsa-
nız, büyük olasılıkla alkoliksiniz. Eğer durumunuz buysa, sadece 
manevi bir deneyimin üstesinden gelebileceği bir hastalığın pen-
çesindesiniz demektir. 

Ateist ve agnostikler için böylesi bir deneyim imkânsız gö-
rünebilir; ancak özellikle de kişi umutsuz türden bir alkolikse, 
mevcut haliyle devam etmesi felaket anlamına gelecektir. Bir al-
koliğin feci ölümüne mahkûm olmak yahut maneviyata dayalı 
bir hayat yaşamak... Seçimin çok kolay olmadığının farkındayız. 

Ancak o kadar zor da değil. Derneğimizin ilk kurulduğu dö-
nemlerde, kardeşlerimizin neredeyse yarısı tam da bu tipte insan-
lardı. Başlarda, gerçek bir alkolik olmadığını ümit ederek bazı-
larımız bu maneviyat konusundan kaçındı. Fakat bir süre sonra 
ya hayatın manevi temelini bulmamız gerektiği ya da kaçınılmaz 
sona doğru gideceğimiz gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. 



66

Adsız Alkolikler

Belki sizin için de böyle olacak. Ama canınızı sıkmayın; aşağı 
yukarı yarımız ateist ya da agnostik olduğumuzu düşünüyorduk. 
Edindiğimiz tecrübeler, endişeye yer olmadığını gösteriyor. 

Eğer sadece bazı ahlak kuralları ya da daha iyi bir yaşam fel-
sefesi alkolizmi yenmede yeterli olsaydı, çoğumuz şimdiye dek 
çoktan iyileşmiş olurduk. Ama ne kadar denersek deneyelim ah-
laki değerlerin ve felsefelerin bizi kurtarmadığını gördük. Ahlaklı 
olmaya gayret ettik, felsefelerde huzur bulmaya çalıştık. Hatta 
bunları bütün irademizle gönülden hayata geçirmeyi istedik; ama 
gerekli güç orada değildi. Gücümüz de irademiz de yetmedi ve 
biz yine yenildik. 

Gücümüzün yetmemesi en büyük engeldi. Bizi yaşatacak bir 
güce ihtiyacımız vardı ve bu kendimizden Daha Üstün bir Güç 
olmalıydı. Burası açık ve net. Ama nerede ve nasıl bulacaktık bu 
bizden Üstün Güç’ü? 

Bu kitap tam da bu konuyla ilgili. Başlıca amaç, sorunlarınızı 
çözecek sizden daha Üstün bu Güç bulmanıza yardımcı olmak-
tır. Bu, ahlaki olduğu kadar maneviyata da dayandığına inandığı-
mız bir kitap yazdığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla, şüphesiz 
Tanrı’dan söz edeceğiz. İşte, agnostiklerle ilgili sorun bu noktada 
başlıyor. Çoğu zaman, yeni bir arkadaşla alkol problemi hakkında 
konuştuğumuz ve ona kendi yolumuzu açıkladığımızda, yüzünde 
bir umut ışığı yandığını görürüz. Fakat manevi konulara girdiği-
mizde hemen yüzü düşer; özellikle de Tanrı’ya değindiğimizde... 
Çünkü uzun süredir titizlikle kaçındığı ya da tamamen göz ardı 
ettiği bir konuyu yeniden gündeme getirmiş oluruz. 

 Bu arkadaşın nasıl hissettiğini biliyoruz. Bir zamanlar, bizim 
de onun gibi şüphe ve önyargılarımız vardı. Bazılarımız dine şid-
detle karşıydı. Bazılarımız için ise ‘Tanrı’ kelimesi, çocukluğu-
muzda bizi etkilemek için kullanılan bir kavramdı sadece. Belki 
de bu kavramı yetersiz gördüğümüz için O’nu reddettik. Bu red-
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dedişle birlikte, Tanrı fikrini kafamızdan tamamen çıkardığımızı 
sandık. Kendimizden daha Üstün bir Güç’e inanç ve bağımlılı-
ğın, acizlik hatta korkaklık olduğunu düşünüyorduk. İnsanların 
ve ‘dinlerin’ savaştığı, tarifsiz acıların olduğu bu dünyaya şüp-
heyle baktık. Dindar olduğunu söyleyenlere kuşkuyla yaklaştık. 
Yüce bir varlığın yönettiği bir dünyada bunca acı ve sefaletin ne 
işi olabilirdi? Hem zaten yüce bir varlığı kim idrak edebilirdi? 
Gene de bazı anlarda, yıldızların aydınlattığı gökyüzüne bakıp 
“Peki, öyleyse bütün bunları kim yarattı” diye düşünmekten ken-
dimizi alamadık. Bir şaşkınlık ve hayranlık hissiyatıydı bu; ama 
gelip geçiciydi ve uçup gidiyordu. 

  Evet, biz agnostikler bu tür düşüncelere kapıldık ve böyle 
tecrübeler yaşadık. Fakat sizi temin etmek isteriz ki kendimiz-
den daha kudretli bir gücü tam anlamıyla tanımlayamamamıza ya 
da anlayamamamıza rağmen, önyargılarımızı bir kenara koyup, 
“Tanrı” adı verilen o Güce inanmaya istek gösterdiğimiz andan 
itibaren sonuç almaya başladık. 

 Herkesin Tanrı kavramının değişik olduğunu anlayınca biraz 
daha rahatladık. Bizim kendi Tanrı kavramımız ne kadar yetersiz 
de olsa O’na yakınlaşmaya, O’nunla ilişki kurmaya yetiyordu. 
Beraberinde diğer basit adımları da atmak şartı ile her şeyin te-
meli olan Yaratıcı bir Aklın, Evrenin bir Ruhunun var olabile-
ceğini kabul ettiğimiz andan itibaren yeni bir kuvvetin, yeni bir 
yönlendirmenin benliğimizi sardığını hissettik. Tanrı, kendisini 
bulmak isteyenlere karşı çok cömertti. Bizim için Manevi Alem 
her şeyi içine alacak kadar geniş ve her daim kucaklayıcıdır. Sa-
mimi bir arayış içindekilere karşı asla dışlayıcı ve ürkütücü değil-
dir. İnancımız, bu alemin bütün insanlara açık olduğu şeklindedir. 

İşte bu yüzden, Tanrı’dan bahsettiğimizde sizin kendi Tanrı 
anlayışınızı kastediyoruz. Bu kitapta bahsi geçen diğer manevi 
duygular için de bu geçerlidir. Bu gibi manevi duygu ve değer-
lerin sizin için ne anlam taşıdığını kendinize açıklıkla sorun ve 
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önyargılarınızın sizi etkilemesine izin vermeyin. Başlangıçta, 
manevî bakımdan bizim gelişebilmemiz için gerekli olan buydu; 
yani diğer bir deyişle kendimize göre anladığımız Tanrı’yla ilk 
bilinçli ilişkiyi kurabilmek. Daha sonraları ise, eskiden anlaya-
madığımız ve reddettiğimiz birçok şeyi kabul edebildiğimizi gör-
dük. Bu gelişmek demekti; ama gelişmek istiyorsak bir yerlerden 
başlamak zorundaydık. Biz de ne kadar sınırlı olursa olsun kendi 
anlayışımızdan yola çıktık. 

Kendimize yalnızca kısa şu soruyu sormamız gerekiyordu: 
“Benden daha üstün bir varlığın gücüne inanıyor muyum veya 
inanmak istiyor muyum?” Bir kişi inandığını ya da inanmak iste-
diğini söylediği anda, ona kesinlikle doğru yolda olduğunun te-
minatını verebiliriz. Bu temel üzerine sağlam, manevi bir gelecek 
kurulabildiği bizler tarafından defalarca ispatlanmıştır. [1]

Bu, biz Agnostikler için harika bir haberdi; zira din konu-
sunda inanması zor birçok şeyi kabul etmedikçe, manevi ilkeler-
den faydalanamayacağımızı düşünüyorduk. İnsanlar bize manevi 
yaklaşımlar gösterdiklerinde kaç kez, “Keşke ondaki inanç bende 
olsaydı! Onun gibi inanabilseydim eminim ben de başarabilirdim 
ama ona apaçık görünen birçok dini kural, benim için inanılması 
imkânsız şeyler,” demişizdir. Onun içindir ki işe daha basit bir 
düzeyde başlayabileceğimizi öğrenmek, bizim adımıza çok ra-
hatlatıcı oldu. 

İnanca yatkınlığımız olmadığı gibi inatçılığımız, aşın duy-
gusallığımız ve makul olmayan önyargılarımız da önümüzde bir 
engel teşkil ediyordu. Birçoğumuz bu konuda o kadar hassastık 
ki maneviyatla ilgili en küçük şeylerden bahsedilmesi bile tüy-
lerimizi diken diken etmeye yetiyordu. Bu çeşit duygulardan 
kurtulmalıydık. Bazılarımız dirense bile, böyle hisleri bir kenara 
atmakta çok da fazla zorlanmadık. Bir alkolik olarak mahvolup 

1 Lütfen “Manevi Tecrübe” üzerine EK II’yi okuduğunuzdan emin olun.
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gitmektense, manevi konularda da diğer konularda olduğu gibi 
açık fikirli olmayı tercih ettik. Bu bakımdan alkol çok ikna edici 
bir etkendi. Nihayetinde bizi makul insanlar olamaya zorladı. Bu 
bazen meşakkatli bir süreçti; umuyoruz ki hiç kimse, bazılarımız 
kadar uzun süre önyargılarının esiri olmaz. 

Okuyucu hâlen neden kendinden Daha Yüksek bir Güç’e 
inanması gerektiğini soruyor olabilir. İnanmak için iyi sebepler 
olduğunu düşünüyoruz. Gelin birkaçına göz atalım. 

 Günümüzün pragmatik bireyi gerçekler ve sonuçlar konu-
sunda titizdir. Yine de yirminci yüzyıl gerçeklere dayanan her 
türlü kuramı rahatlıkla kabul eder. Örneğin, elektrik hakkında 
sayısız teori var. Kimse bunlardan en ufak bir şüphe duymaz. Bu 
rahat kabulleniş neden? Çünkü makul bir varsayım olmadan gör-
düğümüz, hissettiğimiz, yönettiğimiz ve kullandığımız şeyleri 
açıklamak tek kelimeyle imkânsızdır. 

Bugünün insanı, sağlam delillere dayanan fakat görsel kanıtı 
olmayan birçok varsayıma da inanıyor. Ayrıca bilim görsel ka-
nıtın en zayıf kanıt olduğunu söylemiyor mu? İnsanoğlu maddi 
dünyayı inceledikçe, dış görünüşün iç gerçeklikle hiç ilgisi olma-
dığı sürekli olarak açığa çıkıyor. Örnek vermek gerekirse: 

Sıradan bir çelik kiriş, aslında çekirdek etrafında büyük bir 
süratle hareket eden elektronlar yığınıdır. Bu atom altı parça-
cıklar kesin kanunlarla yönetilmektedir ve bu kanunlar madde-
sel dünyanın her yeri için geçerlidir. Bilim bize öyle olduğunu 
söyler. Şüphe etmek için bir sebebimiz yoktur. Fakat anladığımız 
haliyle materyal dünyanın altında Her Şeye Gücü Yeten, Yön-
lendiren, Yaratıcı bir Aklın var olduğu gibi tamamen mantıklı bir 
varsayım gündeme geldiğinde, hemen o kötü huyumuz ortaya çı-
kar ve kendimizi öyle olmadığına ikna etmeye çabalarız. Uzun 
uzun kitaplar okur, kendimizi boş argümanlara kaptırır ve bu ev-
reni açıklamak için Tanrı’ya ihtiyacımız olmadığına inandırmaya 
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çalışırız. Ama bu iddiamız doğru olsaydı, o zaman hayatin bir 
hiçten meydana gelmiş olması, hiçbir şey ifade etmemesi ve bir 
hiçliğe doğru gidiyor olması gerekirdi.  

Biz agnostik ve ateistler, kendimizi Tanrı’nın daima gelişen 
yaratıcılığı fikrinin öncüleri olarak görmektense, insan zekâsının 
her şeyin başlangıç ve bitişi, ilki ve sonu, nihai karar mercii ol-
duğuna inanmayı seçtik. Biraz kibirli bir tutum, öyle değil mi? 

 Bu belirsiz yoldan yürümüş olan bizler, organize dinlere bile 
karşı olsa önyargılarınızı bir kenara bırakmanız için size yalva-
rıyoruz. İnsani zaafları ne olursa olsun, birçok dinin milyonlar-
ca insana bir amaç ve yön verdiğini gördük. İnançlı insanların, 
hayatın anlamı hakkında makul fikirleri olur. Fakat bizim hiçbir 
mantıklı açıklamamız yoktu. Bizler dini inanç ve ibadetlerle alay 
edip eğleneceğimize, bu inançlara bağlanan ve bu ibadetleri uy-
gulayan çeşitli ırk, renk ve dindeki birçok insanın aslında bizim 
aramamız gereken bir denge, mutluluk ve yararlılık tablosu çiz-
diklerini görmeliydik. 

Oysa onun yerine, bu insanların kusurlarını görmeyi yeğle-
dik ve bazen eksikliklerini, onları toptan haksız çıkarmak için 
dayanak olarak kullandık. Kendimiz hoşgörüsüz olduğumuz hal-
de hoşgörüden dem vurduk. Birkaç tane çirkin ağaca bakmaktan 
ormanın gerçek güzelliğini göremedik. Hayatın manevi yanına 
hiç söz hakkı vermedik. 

Kişisel hikâyelerimizde, her anlatıcının kendinden Daha 
Üstün bir Güç’e olan yaklaşımında ve O’nu kavrayışında birçok 
farklılık bulacaksınız. Belirli bir yaklaşıma ya da görüşe katılıp 
katılmadığımız fazla önem arz etmiyor. Tecrübelerimiz bize, bu 
gibi konuların önemli olmadığını öğretti. Bunlar her bireyin ken-
disinin yanıtlaması gereken sorulardır. 

Bununla birlikte hikâyelerini anlatan kişilerin tümünün ortak 
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bir noktası olduğu dikkat çekiyor. Hepsi kendinden Daha Üstün 
bir Güç’e ulaşmış ve O’na inanıyor. Bu Güç, her hikâyede, bir in-
sanın yapamayacağını mucizevi olarak başarıyor. Ünlü bir Ame-
rikalı devlet adamının dediği gibi: “Gelin kayıtlara bakalım.” 

Binlerce kadın ve erkek, kendilerinden daha Üstün bir Güç’e 
inanmaya başlayıp, o Güç’e karşı belirli bir anlayış oluşturduk-
tan ve bazı basit şartları yerine getirdikten sonra hayatlarında ve 
düşünce tarzlarında inanılmaz bir değişiklik olduğunu açıkça dile 
getiriyorlar. Kişisel güç ve iradenin onları bütünüyle başarısızlığa 
uğratmasının ardından ümitsizliklerin, yetersizliklerin, yıkılışla-
rın yerini yeni bir gücün, huzurun, mutluluğun aldığını ve artık 
hayatlarını nasıl yönlendireceklerini bildiklerini söylüyorlar. Bu 
durumun yalnızca birkaç basit şartı bütün kalpleriyle yerine ge-
tirmelerinden hemen sonra gerçekleştiğinden söz ediyorlar. Bir 
zamanlar varoluşun anlamsızlığı karşısında şaşırmış ve afallamış 
durumda kalan bu insanlar, şimdi artık içki dışında, hayatta zor-
lanmış olmalarının altında yatan sebepleri ve mutsuzluklarının 
nedenlerini kendileri açıklıyor. Değişimin kendilerinde nasıl ger-
çekleştiğini gösteriyorlar. 

Eğer bugün binlerce insan hayatındaki en önemli olgunun 
Tanrı’nın varlığına dair farkındalık olduğunu söylüyorsa, aslın-
da bu bizim de inanç sahibi olmamız gerektiğine dair en güçlü 
kanıttır. 

 Dünyamız son yüzyılda, geçmiş binlerce yıldan daha fazla 
maddi ilerleme kaydetti. Hemen hemen herkes nedenini biliyor. 
Antik çağ tarihi okuyan öğrenciler, o zamanın insanının zekâ se-
viyesinin günümüz insanın zekâ seviyesine eşit olduğunu söy-
lüyorlar. Buna rağmen o çağlardaki ilerleme son derece yavaştı. 
Modern bilimsel araştırma, sorgulama ve keşif ruhu neredeyse hiç 
yoktu. Maddesel alanda, insanların zihinleri hurafeler, gelenekler 
ve batıl inançlarla zincire vurulmuş haldeydi. Columbus’un çağ-
daşlarından bazıları için yuvarlak bir dünya fikri akıl almazdı. 
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Kimileri ise astronomi alanındaki dine aykırı buluşları yüzünden 
Galileo neredeyse öldürecek kadar ileri gitmişlerdi. 

O zaman dönüp kendimize şunu sorduk: Bazı insanların 
bugün maneviyat üzerinde düşündükleri tıpkı eski çağlardaki 
insanların maddesel hayat hakkında düşündükleri gibi önyargı-
lı ve mantıksız değil mi? Bu yüzyılda bile Amerikan gazeteleri, 
Wright kardeşlerin Kitty Hawk’taki ilk başarılı uçuşlarını haber 
yapmaktan korkmuşlardı. Ondan önceki bütün denemeler başa-
rısız olmamış mıydı? Profesör Langley’nin uçan makinesi Poto-
mac Nehri’nin dibini boylamamış mıydı? En iyi matematikçiler 
bile insanın asla uçamayacağını kanıtlamamış mıydı? İnsanlar, 
Tanrı’nın bu ayrıcalığı sadece kuşlara verdiğini söylemiyor muy-
du Çok değil, bu söylenenlerden yalnızca otuz yıl sonra insan 
için uçmak çok olağan bir olay haline geldi ve uçak yolculuğu 
vazgeçilmez bir ulaşım türü oldu. 

Şanslıyız ki bizim neslimiz çoğu alanda insan düşüncesinin 
tam manasıyla özgürleşmesine şahit oldu. Herhangi bir işçiye, 
roketle ayı keşfetmekten bahseden bir gazete yazısı gösterirseniz, 
şöyle diyecektir: “İddiaya girerim ki yaparlar. Hem de çok yakın-
da.” Çağımızın en büyük özelliği, işe yaramayan bir aletin yerine 
kolaylıkla yenisini almak gibi, işlerliğini kaybetmiş fikirleri atıp, 
yeni fikirleri benimsemek değil mi?

Neden kişisel problemlerimizin çözümünde de bu bakış açısı 
değiştirme yöntemini uygulamayalım diye sormak zorundaydık 
kendimize. Öyle ya, kişisel ilişkilerimizde sıkıntılar çekiyorduk, 
hislerimizi kontrol altına alamıyorduk, depresyondan depresyo-
na sürükleniyorduk, korku içindeydik, mutlu değildik, kimseye 
yeterince yardımcı olamıyorduk. Bütün bu sorunlara temek bir 
çözüm bulmak, aya yolculuk fikrini çözümlemekten daha önemli 
değil miydi bizim için? Şüphesiz, öyleydi. 

Başkalarının yalnızca Evren’in Ruhu’na dayanarak sorunla-
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rını çözdüğünü görmemiz, bizim de artık Tanrı’nın varlığından 
ve gücünden şüphe duymayı bırakmamız gerektiğini söylüyor-
du bize. Kendi fikirlerimizi uygulamak bir işe yaramamıştı; ama 
gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla Tanrı fikri çok işe yarı-
yordu. 

Wright kardeşlerin uçabilen bir makine yapabileceklerine 
olan neredeyse çocukça inançları, başarılarının asıl etkeniydi. 
O inanç olmadan hiçbir şey başaramazlardı. Ama biz agnostik 
ve ateistler, kendine yeterliliğin tüm sorunlarımızı çözeceğinde 
ısrarcıydık. Ne zaman ki başkaları bize, Tanrı’nın yeterliliğinin 
onları kurtardığını gösterdiler, o zaman Wright kardeşlerin asla 
uçamayacağında direten kişiler gibi hissettik kendimizi. 

Mantık harika bir şey. Onu sevdik. Hâlen seviyoruz. Akıl 
yürütme, duyularımızın sunduğu kanıtları sorgulama ve sonuç-
lara varma gücünün bize bahşedilmiş olması tesadüf değil. İnsa-
nın muhteşem özelliklerinden birisi bu. Biz agnostik eğilimliler, 
mantıklı bir yaklaşım ve yorumlamaya uygun olmayan bir öner-
meyle tatmin olamazdık. O nedenle şu anki inancımızın makul 
olduğunu, inanmanın daha akıllıca ve mantıklı olduğunu, elleri-
mizi iki yana açıp “Bilemeyiz,” dediğimiz eski düşünce yapımı-
zın fazlasıyla duygusal ve narin olduğunu anlatmak için bu kadar 
çaba gösteriyoruz. 

Bir alkoliğe dönüşüp de erteleyemeyeceğimiz ve kaçınama-
yacağımız krizlerle sarsılırken, bir seçim yapmak zorundaydık: 
Tanrı ya her şeydir ya da hiçbir şeydir. Bu gerçekle korkusuzca 
yüzleşmek zorundaydık. Tanrı ya vardır ya da yoktur. Seçimimiz 
hangisinden yana olmalıydı? 

Bu noktada, inanç konusuyla doğrudan yüzleştik. Artık bun-
dan kaçamazdık. Bazılarımız çoktan mantıktan inanca doğru yol 
almış, arzu edilen inanç kıyılarına yaklaşmıştı. Ufuktaki görün-
tüsü bile yorgun gözlere parıltı, cansız ruhlara taze bir umut ge-
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tiriyordu. Dost canlısı eller bizi içtenlikle karşılamak için uzanı-
yordu. Bizi buraya kadar getirdiği için mantığımıza minnettardık. 
Fakat nedense bir türlü kıyıya ayak basamıyorduk. Belki de son 
aşamada sırtımızı mantığa çok fazla yaslanmıştık ve desteğimizi 
kaybetmek istemiyorduk. 

Aslında bu doğaldı; ama gelin bu durumu daha yakından 
inceleyelim. Farkında olmadan bir çeşit inanca sadık kalarak şu 
an durduğumuz noktaya gelmemiş miydik? Kendi mantığımız 
değil miydi inandığımız şey? Kendi muhakeme gücümüze değil 
miydi güvendiğimiz? Peki, öyleyse bu da bir çeşit inanç olmuyor 
muydu? Evet, inançlıydık. Sefil bir halde Mantık Tanrısı’na ina-
nıyorduk. İşte böylece, şu ya da bu şekilde inancın her zaman işin 
içinde olduğunu keşfettik! 

Şimdiye dek hep bir şeylere taptığımızın da farkına vardık. 
Nasıl da tüyleri diken diken eden bir histi bu! Çeşitli şekiller-
de insanlara, duygulara, eşyalara, paraya ve kendimize tapmıyor 
muyduk? Güneşin batışını, denizi, çiçekleri ibadet eder gibi sey-
retmiyor muyduk?  Hangimiz bir şeyi ya da birini sevmedik, âşık 
olmadık?  Bu hislerin; sevginin, aşkın, ibadetin, tapınmanın saf 
mantıkla ne kadar ilgisi olabilirdi? Çok az ya da hiç. Bunlar haya-
tımızı meydana getiren dokunun parçaları değil miydi? Neticede 
hayatımızın yönünü bu duygular belirlemiyor muydu? O halde 
inanmak, sevmek ya da tapmak için yeterliliğimizin olmadığını 
söylemek mümkün değildi. Şu veya bu şekilde, zaten inançla ya-
şıyorduk hepimiz. 

İnançsız yaşamı bir hayal edin! Saf mantıktan ibaret olsaydı 
her şey, buna yaşam denilemezdi. Ama biz yaşama inandık. Ta-
bii ki inandık. İki nokta arasındaki en kısa mesafenin bir doğru 
olduğunu ispatladığımız gibi yaşamı ispatlayamıyorduk ama ya-
şam vardı. Hâlâ yaşamın hiçten var olmuş, hiçbir anlamı olma-
yan, hiçliğe doğru dönüp giden bir elektronlar yığını olduğunu 
söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Elektronlar bile bundan daha 
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zeki görünüyordu ya da en azından kimyacılar öyle olduklarını 
söylüyordu. 

Dolayısıyla, mantığın her şey olmadığını anladık. Ayrıca 
mantık, kullandığımız şekliyle, aklımızın en iyi kısmının ürünü 
olsa bile, tam anlamıyla güvenilir değil. İnsanın asla uçamayaca-
ğını kanıtlayanlara ne diyeceğiz? 

Fakat biz başka türlü bir uçuşa daha şahit olduk; insanların 
sorunlarını geride bırakarak manevi özgürlüklerine doğru uçma-
larına... Tüm bunları Tanrı’nın mümkün kıldığını söylediler; biz 
ise sadece gülümsedik. Manevi kurtuluşu gördük ama kendimize 
bunun gerçek olmadığını söylemeyi seçtik. 

Aslında kendimizi kandırıyorduk çünkü her erkek, kadın ve 
çocuğun içinde, derinlerde bir yerde bir Tanrı fikri vardır. Acılar-
la, yoksullukla, maddiyata düşkünlükle, başka şeylere tapınmayla 
üstü örtülmüş olabilir ama bir şekilde oradadır. Çünkü kendimiz-
den Daha Üstün bir Güç’e inanç ve bu gücün insan yaşamındaki 
mucizevi kanıtları, insanlık tarihi kadar eski ve gerçek olgulardır. 

Ve nihayet anladık ki kendi anladığımız anlamda bir Tanrı’ya 
inanç, tıpkı bir arkadaşa karşı beslediğimiz duygular gibi doğa-
mızın bir parçasıydı. Bazen korkusuzca aramamız gerekti ama 
O hep oradaydı. Bizim kadar gerçekti. O Büyük Gerçeği benli-
ğimizin derinliklerinde bulduk. Her zaman olduğu yerde, O’nu 
bulabileceğimiz tek yerde… Öylesine bizimleydi ki...

Eğer anlattığımız tecrübeler ve duygularımız önyargılardan 
arınmanıza yardım ediyor, sizi dürüst düşünmeye itiyor, benliği-
nizi araştırmak için size cesaret veriyorsa, o zaman siz de o Ge-
niş Yol’da bize katılabilirsiniz. Böylesi bir tutumla başarısızlığa 
uğramanız mümkün değil. İçinizdeki inanç elbet sizi bulacaktır. 

Bu kitapta ateist olduğunu düşünen bir adamın tecrübelerini 
okuyacaksınız. Hikâyesi o kadar ilginç ki bir kısmını şimdi an-
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latmalıyız. Değişimi etkileyici, inandırıcı ve duygulandırıcıydı. 

Arkadaşımız bir papazın oğluydu. Kilise okulunda okudu ve 
aldığı yoğun dini eğitim onu isyankâr birine dönüştürdü. Takip 
eden yıllarda, sıkıntı ve üzüntü hiç peşini bırakmadı. Ailesinin 
başına gelen iflaslar, delilikler, çaresiz hastalıklar, intiharlar onu 
hayata küstürdü ve bunalıma sürükledi. Savaş sonrası buhranı, 
giderek kötüleşen alkolizm sorunu, bedenen ve ruhen çöküş teh-
likesi onu kendi kendini yok etmenin eşiğine getirdi. 

Bir gece yatırıldığı hastanede yanına manevi yolu bularak 
iyileşmiş bir alkolik geldi. Arkadaşımız hiddet ve kızgınlıkla ba-
ğırdı: “Eğer bir Tanrı varsa, şimdiye kadar neden benim için hiç-
bir şey yapmadı? Daha sonra odasında yalnızken kendine şu so-
ruyu sordu: “Şimdiye dek tanıdığım tüm dindar insanların hatalı 
olmaları mümkün mü?” Cevabı düşünürken kendini cehennem 
azabı içinde hissetti. Sonra adeta bir şimşek çaktı kafasında; diğer 
tüm düşünceler yok oldu:

“Sen kim oluyorsun da Tanrı’nın olmadığını söyleyebiliyorsun!” 

Bu kişi yatağından yuvarlanarak dizlerinin üzerine çöktüğü-
nü anlatıyor. Birkaç saniye içinde Tanrı’nın varlığına bütün ben-
liğiyle inanmıştı. Bu duygu seliyle yıkanıyordu adeta ruhu ve be-
deni. Yıllardır kurduğu tüm engeller yıkılmıştı artık. Sonsuz Güç 
ve Sevgi’nin huzurundaydı. Nihayet kıyıya ayak basmıştı; inanç 
kıyısına… Hayatında ilk kez Yaratıcısı ile bilinçli bir beraberlik 
kurmuştu. 

Böylelikle arkadaşımız için temel atılmış oldu. Daha sonraki 
hiçbir değişiklik bu temeli sarsamadı. Alkol sorunu giderilmişti. 
Sorun o gece o anda yok olmuştu Bir iki sefer canının istemesinin 
dışında, alkol aklının ucundan geçmedi. Arzunun yerini tiksinti 
aldı. Duruma bakılırsa istese de içemezdi. Tanrı akıl sağlığını ona 
geri vermişti. 
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Bu olay bir mucize değil de nedir? Üstelik açıklaması da ga-
yet basit. Hayatında gelişen olaylar onu inanca yönlendirdi. O da 
alçak gönüllükle kendini Yaratıcısı’na teslim etti. Ve aydınlığa 
kavuştu…

Tanrı hepimizin aklını başına getiriyor. Bu arkadaşın aydın-
lanması ani gelişmiş. Bazılarımızda daha yavaş oluyor. 

Fakat Tanrı, O’nu gerçekten samimiyetle arayan herkese ye-
tişiyor.

Biz O’na biraz yaklaştığımızda, O bize daha çok yaklaşıyor.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

PROGRAMIMIZ HAKKINDA

 Bizim yolumuzu izleyerek programımızı uygulayanlardan 
çok azının başarısızlığa uğradığını gördük. İyileşememelerinin 
tek sebebi, bu sade ve basit programa kendilerini tam anlamıyla 
vermemeleri veya verememeleridir. Bu kişiler çoğunlukla mizaç 
itibariyle kendi kendilerine karşı dürüst olamayanlardır. Maale-
sef aramızda böyle şanssız insanlar var. Doğuştan böyle oldukla-
rından dolayı onları suçlayamayız. Yaradılış itibariyle dürüst bir 
yaşam kurmalarına imkân yok. Bu programdaki şansları ortala-
manın altında. Bir de ciddi duygusal ve zihinsel bozukluklardan 
muzdarip olanlar var aramızda. Fakat eğer kendilerine karşı dü-
rüst olabiliyorlarsa onların çoğu iyileşmeyi başarıyor.

Hikâyelerimiz genel anlamda daha önceden kim olduğumuzu, 
ne yaşadığımızı ve şimdi nasıl olduğumuzu anlatıyor. Eğer bizim-
le aynı yolda yürümeye, bizim kazandığımızı kazanmaya ve bunu 
elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdiyseniz, o za-
man bu program için bazı adımlar atmaya hazırsınız demektir.

İlk başlarda, bu adımların bazıları bize zor geldi, duraksadık. 
Daha kolay, daha rahat çözümler bulabileceğimizi düşündük. Bu-
lamadık. Bu yüzden şimdi sizden, işin başından itibaren büyük 
bir dikkatle ve korkuya kapılmadan bu programa dâhil olmanızı 
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samimiyetle rica ediyoruz. Bazılarımız eski alışkanlıklarını ve 
düşüncelerini bırakmak istemedi. Ama kendin tamamen teslim 
edene kadar kimse hiçbir sonuç alamadı. 

Unutmayın ki kurnaz, aldatıcı ve çok güçlü bir şeyle, yani 
alkolle mücadele ediyoruz. Yardım almadan onunla başa çıkmak 
çok zordur. Bu yardım da ancak bir tek Güç’ten gelebilir: O da 
Tanrı. Umarız, ‘O’nu hemen bulursunuz. 

Yarım yamalak çabalarımız bize hiçbir kazanç sağlamadı. En 
son noktaya gelmiştik. Kendimizi tamamen Tanrı’ya teslim ede-
rek O’ndan bizi korumasını, yardım etmesini istedik. 

İşte önerdiğimiz iyileşme programı kapsamında bize yardım-
cı olacak Basamaklar: 

1. Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın yöneti-
lemez hale geldiğini kabul ettik. 

 2. Sadece bizden Üstün bir Güç’ün akıl sağlığımızı geri ge-
tirebileceğine inandık. 

3. İrademizi ve hayatımızı anladığımız anlamdaki Tanrı’ya 
teslim etmeye karar verdik. 

 4. Korkmadan, derinlemesine vicdan muhasebesi  yaptık. 

 5. Kusurlarımızı açık bir biçimde Tanrıya, kendimize ve bir 
başkasına itiraf ettik. 

6. Tanrının bu kişilik bozukluklarını düzeltmesi için tüm 
benliğimizle hazırlandık. 

7. Tanrının eksikliklerimizi gidermesini alçakgönüllülükle 
diledik. 

 8. Zarar verdiğimiz insanların listesini çıkardık ve hataları-
mızı telafi etmeye istekli hale geldik. 



80

Adsız Alkolikler

9. Daha önce zararımız dokunan kişilerden, onları veya başka-
larını rahatsız etmeyeceğimizden emin olduğumuz zaman doğrudan 
özür diledik ve hatalarımızı mümkün olduğu kadar telafi ettik 

10. Vicdan muhasebesine devam ettik ve hatalı olduğumuzu 
gördüğümüzde derhal itiraf ettik. 

11. Dua ve meditasyon yoluyla, algıladığımız anlamdaki 
Tanrı ile bilinçli bağlantımızı geliştirmeye devam ettik. O’nun 
bizim için isteğini anlamamızı sağlaması ve bize yerine getirebil-
me gücü vermesi için dua ettik 

12. Bu basamakların sonucu olarak, manevi bir uyanışla bu me-
sajı taşımaya ve bu ilkeleri bütün işlerimizde uygulamaya çalıştık. 

Çoğumuz, “Bunlar nasıl kurallar! Hayatta uygulayamam!” 
demiştik ama cesaretinizi yitirmeyin. Aramızdan kimse bu pren-
siplere mükemmel bir uyum sağlamış ve bunu devam ettirebilmiş 
değil. Bizler aziz değiliz. Vurgulamaya çalıştığımız nokta manevi 
çizgiler doğrultusunda gelişmeye istekli oluşumuz. Ortaya koy-
muş olduğumuz prensipler gelişim için bir rehberdir. Manevi mü-
kemmeliyeti değil, manevi gelişimi amaçlamaktayız. 

Yapmış olduğumuz alkolik tasviri, agnostiklere ayrılmış bö-
lüm ve önceden aktardığımız ve aktaracağımız kişisel macerala-
rımız üç tane fikri açıkça ortaya koyuyor: 

Bizler alkoliktik ve kendi yaşamımızı yönetemiyorduk. 
Belki de insani hiçbir güç bizi alkolizmden kurtaramazdı. 
Eğer istersek Tanrı bizi iyileştirebilirdi. 
Biz ikna olmuşlar olarak, Üçüncü Adım’daydık. İrademizi ve 

yaşamımızı kendi anladığımız anlamdaki Tanrı’ya teslim etme kararı 
almıştık. Peki, bununla tam olarak neyi kastediyoruz ve neler yaptık? 

Bizden istenen ilk koşul, hayatını kendi kendine idare etme-
ye çalışan hiç kimsenin bunda başarılı olamayacağını idrak etme-
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mizdi. En iyi niyetimizle hareket etsek bile mutlaka birisiyle veya 
bir hadiseyle çatışırız. Çoğu insan kendini zorlayarak yaşamaya 
çalışır. Her insan bütün oyunu tek başına yürütmeye çalışan bir 
aktöre benzer; yolundaki ışıkları, bale grubunu, manzarayı ve 
diğer aktörleri sürekli olarak kendine göre ayarlamaya çalışır. 
Ah bir de yarattığı sahne yerinde kalsa, insanlar onun istediği-
ni yapsa, her şey ne güzel olacaktır o zaman... Kendi dâhil her-
kes memnun kalacaktır. Hayat muhteşem olacaktır. Aktörümüz 
bu düzenlemeleri yaparken bazen çok erdemli de davranabilir. 
Nazik, düşünceli, sabırlı, cömert hatta mütevazı ve fedakâr bile 
olabilir. Diğer yandan kaba, egoist, bencil ve yalancı da olabilir. 
Fakat çoğu insan gibi onun da birbirinden farklı ve çeşitli karak-
ter özellikleri sergilemesi daha olasıdır. 

Peki, genellikle olan nedir? Oyun o kadar da iyi sonuçlan-
maz. Aktör, hayatın ona iyi davranmadığını düşünür. Kendini 
daha da zorlar. Bir dahaki sefere duruma göre daha talepkâr ya 
da anlayışlı olabilir. Yine de oyun istediği gibi olmaz. Birtakım 
yanlışları olabileceğini itiraf eder ama yine de asıl suçlanacakla-
rın diğerleri olduğundan emindir. Kızgınlık, hiddet baş gösterir, 
kendine acımaya başlar. Bu kişinin temel sorunu nedir? Nazik 
olmaya çalışırken bile kendi için bir arayışta değil midir aslında? 
Eğer yeterince iyisini yaparsa, bu dünyanın suyunu sıkıp tatmin 
ve mutluluk çıkarabileceği yanılsamasının bir kurbanı değil mi-
dir? Ya istediklerinin bunlar olduğu bariz şekilde diğer oyuncula-
ra yansımaz mı? Onun bu tavırları diğerlerini karşılık vermeye ve 
oyundan koparabildikleri kadarını koparmaya itmez mi? O en iyi 
anlarında bile uyum yerine kafa karışıklığına neden olmaz mı?  

Aktörümüz kendine odaklıdır; bugünün dili ile ben-merkezci 
diyebiliriz onun için. Kışın Florida güneşi altında keyif çatarken 
ülkenin kötü gidişinden yakınan emekli iş adamına, çağımızın gü-
nahlarından yakınan din adamına, insanlar sorun çıkarmasa dünya-
nın bir ütopyaya dönüşeceğinden emin olan politikacıya, toplumun 
ona yanlış yaptığını düşünen suçlu kasa hırsızına ve her şeyini kay-
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bedip kilit altında konmuş bir alkoliğin durumuna benzer onunki. 
Ne kadar inkâr etsek de, çoğumuz sadece kendimizle, kendi kız-
gınlıklarımızla veya kendimize acımakla meşgul değil miyiz? 

Bencillik —benmerkezcilik! Bizce bütün problemlerimizin kökü 
bu. Korkunun yüzlerce çeşidiyle, kendimizi kandırışımızla, kendimiz 
için olan arayışımız ve kendimize acımamızla sürekli çevremizdeki-
lerin ayağına basıyoruz ve onlar da karşılık veriyorlar. Üstelik bazen 
görünüşte hiç tahrik edilmeden bizi incitirler; oysa sonradan fark ede-
riz ki geçmişte kendimizi ön planda tutarak verdiğimiz bencil karar-
ların neticesidir bizi bugün incinecek duruma düşüren… 

Dolayısıyla biz, sorunlarımızı yaratanların yine bizler oldu-
ğunu düşünüyoruz. Sorunlar bizden doğuyor. Alkolik bir insan, 
kendisi farkında olmasa da inatçı bir isyankârın en ileri örneğidir. 
Her şeyin ötesinde biz alkolikler kendimizi bu bencillikten arın-
dırmalıyız. Bunu yapmak zorundayız yoksa bu bizi öldürür! Bu 
kurtuluşu bize yalnız Tanrı sağlayabilir. Ve O’nun yardımı olma-
dan bu kusurumuzdan kurtulmamıza hiçbir şekilde imkân yoktur 
gibidir. Birçoğumuz bunu ahlâk ve felsefe yoluyla halletmeye 
çalıştı. Fakat bütün uğraşlarımıza rağmen onlara başaramadık. 
Kendi gücümüze dayanarak ya da istenç yoluyla da benmerkez-
ciliğimizi azaltamadık. Tanrı’nın yardımına ihtiyacımız vardı. 

İşte, ‘Nasıl’ ve ‘Niye’ sorularının yanıtı burada. Her şeyden 
önce Tanrı’yı oynamayı bırakmamız gerekiyordu. Çünkü bu hiç-
bir işe yaramamıştı. Sonrasında bu hayat denen oyunda yönetme-
nimizin Tanrı olmasına yönelik bir karar verdik. O her şeyin başı 
idi; biz de O’nun öğrencileri. O bizim Babamız idi; biz ise O’nun 
çocukları. İyi fikirler genelde basit olur ve bu kavram da özgürlü-
ğe kavuşmak için altından geçtiğimiz zafer anıtının temel taşıydı. 

Samimiyetle bu şekilde konumlanmamız ile her türden dik-
kate şayan şeyler yaşanmaya başladı. Yeni bir Patron’umuz var-
dı. Eğer O’na yakınlaşır ve isteklerini yerine getirirsek her şeye 



83

Adsız Alkolikler

kadir olduğundan her ihtiyacımızı karşılayacaktı. Böyle bir te-
mele dayanınca, o kadar fazla kendimize dönük olmamıza ge-
rek kalmadı, ufak planlarımızı ve hesaplarımızı unuttuk. Artık 
daha ziyade hayata katabileceklerimize odaklanıyorduk. Yeni bir 
Güç’ün içimize akışını hissettikçe daha mutlu ve huzurlu olduk; 
hayatla başarıyla yüzleşebileceğimizi keşfettikçe, O’nun varlığı-
nı ayırt ettikçe, bugüne, yarına ve daha sonrasına olan korkumuz 
kaybolmaya başladı. Yeniden doğduk. 

Artık üçüncü adımdaydık. Anladığımız anlamıyla O’na: 
“Tanrım, kendimi sana bırakıyorum. Beni istediğin şekle sok. 
Beni kendi esaretimden kurtar ki sana daha iyi hizmet edebile-
yim. Beni sıkıntılarımdan kurtar ki bu zaferim senin gücünle, se-
nin sevginle ve senin yolunda yardım edeceklerime örnek olsun. 
Her an senin iraden için çalışabileyim,” dedik. Bu adımı atmadan 
iyice düşündük ve hazır olup olmadığımızdan emin olduk; niha-
yetinde kendimizi O’na bırakıyorduk. 

Bu manevi adımı atarken yanımızda eşimiz, en iyi dostumuz, 
manevi hocamız gibi anlayışlı birinin olmasını istedik. Ama bizi 
yanlış anlaması mümkün olan biriyle olmaktansa Tanrı’yla tek 
başımıza kalmak daha hayırlıydı. Tanrı’ya yalvarırken hepimizin 
üslubu değişikti ama önemli olan fikrimizi açık açık söylemek, 
hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde söylemekti. Bu sa-
dece bir başlangıçtı. Dürüstlük ve alçak gönüllülükle başlanmışsa 
bu yalvarmanın etkisi kısa zamanda hissedilebilirdi.  

Bundan sonra yeni bir safhaya geçtik. Bu safhanın ilk ba-
samağı, daha önce çoğumuzun hiç yapmadığı, içimizdeki kötü-
lükleri temizleme işlemiydi. Her ne kadar kendimizi Tanrı’nın 
ellerine bırakma kararı önemli ve kritik bir basamaksa da içimiz-
de bizi köstekleyen şeylere karşı koymalı veya kurtulmalıydık ki 
bu kararımızın etkileri kalıcı olsun. Alkol, engellerin sadece bir 
belirtisiydi. Bu engellerin sebeplerine inmeliydik. 
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Bunun için de kişisel bir değerlendirmeye girmek gerekiyor-
du. Kişisel bir envanter yapacaktık. Bu Dördüncü Basamak’tı. 
Ortalama bir envanter tutmaya tenezzül etmeyen bir işletme ge-
nellikle iflas eder. Ticari bir envanter tutmak; gerçekleri görmek 
ve onların farkında olmak üzerine kuruludur. Hazır kaynaklara ait 
gerçeği keşfetme çabasıdır. Amaçlardan biri hasarlı ve satılamaz 
malları bulmak, onlardan hızlıca ve pişmanlık duymadan kurtul-
maktır. Eğer işletmenin sahibi başarılı olmak istiyorsa, kendini 
değerler hakkında yanıltamaz. 

Biz de yaşamımızda aynı şeyi yaptık. Dürüst bir şekilde stok-
larımızı saydık, önce başarısızlığımıza sebep olan kendi yapımız-
daki kusurları araştırdık. Bizi yıkan düşmanın içimizde olduğuna 
ikna olunca, o düşmanın ne şekillerde ortaya çıktığını araştırdık.  

 Bir numarada kızgınlık vardı. Alkolikleri diğer her şeyden 
çok kızgınlık mahveder. Manevi hastalıkların tüm biçimleri, kök-
lerini kızgınlıkta bulur. Biz sadece zihinsel ve fiziksel olarak de-
ğil, aynı zamanda ruhsal olarak da hastaydık. Ruhsal hastalığın 
üstesinden gelindiği zaman, zihinsel ve fiziksel olarak da kendi-
mize geliriz. Kızgınlıklarımızı ele aldık ve bir ‘Kızgınlık Liste-
si’ yaptık. Bu listeye kızdığımız insanları, durumları, kuruluşları 
ve hoşlanmadığımız kuralları yazdık. Kendimize neden bunlara 
kızgın olduğumuzu sorduk. Çoğunlukla öz-saygımızın zarar gör-
düğü, arzularımızın gerçekleşmediği, cinsel hayatımız dahil özel 
ilişkilerimizin tehlikeye girdiği ve maddi zarara uğradığımız za-
man kızgınlık duygusunun bizi etkisi altına aldığını gördük. Bu 
duyguyla yaralanmış, bu duyguyla tükenmiştik. 

Kızgınlık Listesine yazdığımız her ismin karşısına, ona ne-
den kızgın olduğumuzu sonra da bizi nasıl yaraladığını yazdık. 
Neyimiz tehlikeye girmişti. Öz-saygımızı mı, güvenliğimiz mi, 
arzularımız mı, kişisel veya cinsel ilişkilerimiz mi?

Çoğumuz aşağıdaki örnekte göreceğimiz gibi bir liste yaptık 
ve kolayca bu duygularımızı teşhis ettik. 
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Kime           
kızgınım

Neden  Beni Nasıl Etkiledi 

Bay Brown Eşime ilgisi var. 
Kanma, metresim oldu-
ğunu söyledi. 
İşimde beni yerimden 
edebilir.

Cinsel ilişkilerimi, 
Öz-saygımı (korku) 
Cinsel ilişkilerimi, 
Öz-saygımı (korku) 
Güvenliğimi (korku)
Öz-saygımı (korku)

Bayan Jones Manyağın teki. Beni 
küçümsüyor. İçtiği için 
kocasını hastaneye ka-
pattı. Kocası benim ar-
kadaşım. Dedikoducu 
bir kadın.

Kişisel ilişkilerimi 
Öz-saygımı (korku)

Patronum Mantıksız Adaletsiz. 
Despot. İçki içtiğim ve 
şirket adına yaptığım 
masrafları fazla gös-
terdiğimi iddia ederek 
beni kovmakla tehdit 
ediyor.

Öz-saygımı (korku) 
Güvenliğimi

Eşim Beni anlamıyor ve dır-
dır ediyor. Brown’dan 
hoşlanıyor. Evi kendi 
üstüne yapmamı istiyor.

Gururumu
Kişisel ve cinsel iliş-
kilerimi (korku)
Güvenliğimi (korku)

Hayatımıza geri döndük. Dürüstlük ve titizlikle tam yapılan 
bir işten daha önemlisi yoktu. Listeyi bitirdiğimizde üzerinde 
uzun uzun düşündük. İlk vardığımız sonuç, bu dünyadaki herke-
sin birçok yanlışı ve kusuru olduğuydu. Çoğumuz hep başkala-
rının hatalı olduğuna karar vermekten daha ileriye gitmemiştik. 
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Şimdiye kadar insanlar bizi hayal kırıklığına uğratmışlar, biz de 
onlara kızmıştık. Bazen de pişmanlık ve vicdan azabı duyup ken-
di kendimize kızmıştık. Her şey kendi istediğimiz gibi olsun diye 
uğraşıp didindikçe, her şey daha da sarpa sarmıştı. Savaşta oldu-
ğu gibi galip taraf yalnızca kazanmış görünüyordu. Bizim zafer 
anlarımız çok kısa ömürlüydü. 

Derin kızgınlıklar barındıran bir yaşamın sadece anlamsızlı-
ğa ve mutsuzluğa yol açtığı aşikâr. Bunlara izin verdiğimiz ölçü-
de, belki de anlamlı işler için harcanacak saatlerimiz boşa gidiyor. 
Bütün ümidi manevi hayatım devam ettirip geliştirmek olan bir 
alkolik için ise kızgınlık duygusu son derece tehlikeli ve zararlı. 
Hatta biz geçmişte bu duygunun öldürücü olduğuna bile şahit ol-
duk. Çünkü bu duygulan içimizde beslediğimiz zaman kendimizi 
manevi dünyanın ışıklarına kapatıyoruz. Alkol deliliği geri geli-
yor ve yeniden içiyoruz. Ve içmek bizim için ölmek demek. 

 Eğer yaşayacaksak kızgınlıktan kurtulmalıydık. Sürekli 
şikâyet etmek ve kafamızda evirip çevirip aynı şeyleri farklı şe-
killerde düşünmek bizim işimiz değildi. Normal insanlar için bile 
tehlikeli bir lüks olan bu tür şeyler, alkolikler için zehirdir. 

 Listeye geri döndük çünkü geleceğimizin anahtarı onday-
dı. Bu sefer çok değişik bir açıdan bakmaya başladık her şeye. 
İnsanların bizden daha baskın çıktıklarını fark etmeye başladık. 
Yani, bizde kızgınlık yaratan başkalarının yanlış davranışları, is-
ter gerçek ister hayâlimizde olsun, gerçekten bizi öldürme gücü-
ne sahiplerdi. Nasıl kaçacaktık? Bu kızgınlıkların aşılması gerek-
tiğini gördük ama nasıl aşacaktık? Tıpkı alkol gibiydi, git deyince 
gitmiyorlardı. 

 Yöntemimiz şöyle oldu: Bize yanlış yapan insanların ma-
nevi olarak hasta olabileceklerini düşündük. Bu hastalığın belir-
tilerinin bizi rahatsız etmesinden hoşlanmıyorduk ama onlar da 
bizim gibi hastaydı. Biz de, Tanrı’dan, hasta bir arkadaşımıza 
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gösterdiğimiz hoşgörünün, acımanın ve sabrın aynısını onlara da 
göstermemize yardımcı olması için yardım diledik. Biri bizi kız-
dırdığı, incittiği zaman kendi kendimize, “Bu hasta bir adam,” 
diyorduk. “Ona nasıl yardımcı olabilirim? Tanrım beni sinirlen-
mekten alıkoy. En doğrusunu sen bilirsin. Senin istediğin gibi 
davranabileyim.” 

 Biz karşılık vermekten ve tartışmaktan kaçınırız. Hastalara 
bu şekilde davranmayız. Eğer davranırsak yardımcı olma şan-
sımızı kaybederiz. Herkese yardımcı olamayız ama en azından 
Tanrı onlara nasıl nezaketle ve hoşgörüyle bakabileceğimizi bize 
gösterir. 

 Listemize dönelim. Başkalarının hatalarını aklımızdan çı-
karıp, kararlılıkla kendi hatalarımızı aramaya koyulduk. Nerede 
bencil davranmıştık? Nerede dürüstlükten uzaklaşmıştık? Ara-
yışımız nerede sırf kendi çıkarımıza yönelik olmuştu ve nerede 
korkmuştuk? Elbette, her şey her zaman bizim suçumuz değildi; 
bu tür durumlarda hata bütünüyle bizim olmasa bile, dâhil olan 
diğer kişiyi tamamen göz ardı etmeye çalıştık. Kendi hatamızın 
nerede olduğunu anlama gayret ettik. Liste bizimdi, diğerlerinin 
değil. Hatalarımızı buldukça, yeni bir liste yaparak bunların da 
hepsini yazdık. Artık açık ve net biçimde karşımızdaydı hepsi. 
Yanlışlarımızı bütün kalbimizle kabul ettik ve bunları düzeltme-
ye koyulduk. 

 Listede, Bay Brown, Bayan Jones, patron ve eş ile olan 
sorunların yanında parantez içindeki ‘korku’ kelimesine dikkat 
edelim. Bu kısa kelime hayatlarımızın neredeyse her yönüne do-
kunuyor ve her şeyimizi etkiliyor.  

Kötü ve çürük, görünmez bir iplik gibiydi korku ve sanki 
varlığımızın kumaşı onunla dikilmişti. Birtakım olaylar zincirini 
harekete geçirerek, bize hak etmediğimize inandığımız kötü şey-
ler yaşatmıştı. Fakat her şeyi başlatan da biz değil miydik? Bazen 
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korkunun hırsızlık yapmakla aynı kategoride sınıflandırılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Hayatımızdan sürekli çalıp duruyor…

Korkularımızı ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bunlarla ilgili 
bir kızgınlığımız olmasa bile hepsini teker teker bir kâğıda yaz-
dık. Bu korkuları neden duyduğumuzu kendimize sorduk. Kendi-
mize olan güvenimiz bizi yarı yolda bıraktığı için mi? Kendimize 
güvenimiz devam ettiği sürece iyiydi ancak ama bu his fazla de-
vam etmiyordu. Bazılarımızın kendine olan güveni bir zamanlar 
tamdı ama yine de bu güven, korku problemini veya başka her-
hangi bir problemi çözmüyordu. Hele bu güven bizi kendimizi 
beğenmeye sürüklediği zaman durum daha da kötüleşiyordu. 

Korkularımızı yenmenin belki daha iyi bir yolu vardır, mut-
laka olmalı. Çünkü bu kez değişik bir temelden işe başlıyoruz. Bu 
temel de Tanrı’ya güvenmemiz ve bizim sınırlı olduğumuzu artık 
anlamış olmamız. Bu dünyada, O’nun bize uygun gördüğü rolü 
oynamak üzere yaşıyoruz. O’nun yapmamızı istediğini düşündü-
ğümüz şeyi yaptığımız sürece ve O’na mütevazı şekilde sırtımızı 
dayadıkça, musibetleri sükûnetle karşılama gücü veriyor bize. 

Yaratan’a sığındığımız için kimseden özür dilememize ge-
rek yok. Maneviyatın zayıflık olduğunu düşünenlere ancak gülüp 
geçeriz. Paradoksal olarak, maneviyat gücün ta kendisidir. İnancı 
olan, inanan bütün insanlar cesurdur çünkü Tanrı’ya güvenirler. 
Asla O’na inandığımız için özür dilemeyiz. Aksine, Tanrı’dan 
bizi vasıta olarak kullanarak neler yapabileceğini göstermesini 
dileriz. Korkularımızdan arınmayı dileriz ondan; istediği gibi biri 
olabilmeyi, o yalda yürüyebilmeyi dileriz. Ve bunu yapabildiği-
miz anda tüm korkularımızı yeneriz. 

Şimdi de cinsellik konusuna gelelim. Çoğumuzun burada 
bazı yanlış düşüncelerden kurtulması gerek. Biz, her şeyden önce, 
bu konuda dikkatli ve hassas olmaya çalıştık zira çok kolay başka 
yerlere sapabilen bir konu. Seks söz konusu olduğunda herkesten 



89

Adsız Alkolikler

en aşın noktalarda fikirler duyuyoruz. Basıları seksi doğamızdan 
kaynaklanan şehvetten ibaret olarak tanımlıyor ve seksin üreme-
miz için gerekli olduğundan başka bir işe yaramadığım söylüyor. 
Bazıları hep daha fazla seks istiyor ve evlilik müessesinden yakı-
nıyor. Bazıları dünyadaki çoğu problemin altında seksle ilgili ne-
denlerin yattığını düşünüyor; yeterince seks yapmadığımızı ya da 
doğru şekliyle yapmadığımızı düşünüyor. Bir ekol her insanın hiç 
çekinmeden istediği kadar seks yapması gerektiğini söylerken, 
diğer bir ekol buna kesinlikle karşı çıkıyor. Biz bu çeşit tartışma-
ların dışında kalmak istiyoruz. Kimsenin cinsel hayatının hakemi 
olmak istemiyoruz. Hemen hepimizin seksle ilgili sorunları var. 
Zaten olmasaydı insan olduğumuzdan şüphe etmemiz gerekirdi. 
Ama önemli ola şey, bunları çözmek için ne yapmamız gerektiği.

Bu konunun üzerinde düşündük ve geçmişteki davranışları-
mızı gözden geçirdik. Nerede bencil, egoist ve düşüncesiz olmuş-
tuk? Kimi incitmiştik? Haksızca kıskançlık, şüphe ve acı yaratmış 
mıydık? Nerede hatalıydık ve aslında ne yapmamız gerekliydi? 
Bunların hepsini yine bir kâğıda yazdık ve sonra inceledik. 

Bu şekilde, gelecekteki cinsel yaşamımız için akla yatan ve 
mantıklı bir ideal oluşturmaya çalıştık. Her ilişkiyi bu teste tabi 
tuttuk —bencilce miydi, değil miydi? Tanrı’dan ideallerimizi şe-
killendirmesini ve onlara uygun yaşamamızı sağlamasını istedik. 
Cinsel güçlerimizi bize verenin Tanrı olduğunu ve dolayısıyla 
bunların iyi olduğunu; onları hafife almamamız ya da bencilce 
kullanmamamız gerektiğini, hor ve hakir görmememiz gerektiği-
ni her zaman aklımızda tutmaya karar verdik. 

İdealimiz ne olursa olsun, ona doğru büyümeye istekli ol-
malıyız. Eğer çabalarımız daha çok zarara yol açmıyorsa zarar 
verdiğimiz yerde hatalarımızı düzeltmeye istekli olmak zorun-
dayız. Diğer bir deyişle, cinselliğe yaklaşımımız diğer sorunlara 
yaklaşımımızla aynı olmalı. Meditasyon yapıyor ve Tanrı’ya her 
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konuda ne yapmamız gerektiğini soruyoruz. Eğer gerçekten ister-
sek, doğru cevap gelecektir. 

Sadece Tanrı bizim cinsel durumumuzu yargılayabilir. İnsan-
lara danışmak tercih edilir ama yalnızca Tanrı nihai yargıcımız 
olabilir. Bazılarının cinselliğe olan rahatlığı kadar bazılarının da 
fanatik bir tutum takındığının farkındayız. Histerik düşünce ve 
tavsiyelerden kaçınıyoruz. 

Diyelim ki seçtiğimiz ideali uygulayamadık, ayağımız ta-
kıldı. Bu içip sarhoş olacağımız anlamına mı geliyor? Bazıları 
öyle söylüyor. Fakat bu gerçeğin sadece bir yansı olup bize ve 
bizim dürtülerimize bağlı. Eğer yaptıklarımızdan pişmansak ve 
Tanrı’nın bizi daha iyi şeylere götürmesini dürüstçe istiyorsak, 
affedileceğimizi ve dersimizi almış olacağımızı düşünürüz. Ama 
eğer pişman değilsek ve davranışlarımız başkalarına zarar ver-
meye devam ederse, o takdirde içeceğimiz kesindir. Biz burada 
bir akıl yürütmede bulunmuyoruz. Bunlar tecrübelerimizin yan-
sıttığı gerçeklerdir. 

Cinselliğe dair bir özet geçelim. İçtenlikle, bizim için doğru 
olan amaca kavuşmamız için dua ediyoruz; her tereddüt ettiğimiz 
durumda Tanrı’dan bize doğru yolu göstermesini, akıl sağlığı ver-
mesini ve bizi doğru olanı yapabilmemiz için kuvvetli kılmasını 
diliyoruz. Eğer cinsellik konusu bize herhangi bir dert yaratıyor-
sa, kendimizi başkalarının yardımına daha çok adıyoruz. Onların 
ihtiyaçlarını düşünüyor ve onlar için çalışıyoruz. Böylece kendi 
kabuğumuzun dışına çıkıyoruz. İçimizden gelen dayanılmaz arzu 
bize üzüntü verecekse olursa, o zaman onu bastırıyoruz. 

 Eğer listelerimizi tam olarak doğru yaptıysak, kâğıt üzerine 
çok şeyler dökmüş olmamız gerekli. Kızgınlıklarımızı listeledik 
ve analiz ettik. Onların boşluğunu ve ölümcüllüğünü kavramaya 
başlamış olduk. Bizi nasıl yıkabileceğini gördük. Hasta olduğunu 
kabul ettiğimiz düşmanlarımız dâhil herkese karşı hoşgörülü, sa-
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bırlı ve iyi niyetli olmayı öğrenmeye başladık. Davranışlarımızla 
incittiğimiz insanların listesini yaptık ve bu hatalarımızdan dü-
zeltilebilecek olanları düzeltmeye gayret ettik. 

Bu kitapta bizim kendimiz için yapamadığımızı, inancın 
bizim için yaptığını defalarca okudunuz. Umarız ki artık sizi 
Tanrı’dan ayıran her engelin Tanrı tarafından ortadan kaldırıla-
cağına inanmışsınızdır. Eğer bu noktada bir karara vardıysanız 
ve kusurlarınız için bir liste yaptıysanız, iyi bir başlangıcın eşi-
ğindesiniz demektir. Çünkü bu, kendinize dair bir takım önemli 
gerçekleri kabul edip hazmettiğiniz anlamına gelir. 
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ALTINCI BÖLÜM

UYGULAMAYA GEÇİŞ

Kişisel listemizi yaptık; peki bununla ne yapacağız? Yeni bir 
tutum benimsemeye, Yaratıcı’mız ile yeni bir ilişki kurmaya, yo-
lumuzdaki engelleri keşfetmeye çalışıyorduk. Belli kusurlarımız 
olduğunu itiraf ettik, sorunun ne olduğunu kabaca ortaya koyduk. 
Kişisel listemizi yaptığımızda ortaya çıkan zayıf noktalarımıza 
parmak bastık. Artık bu zayıf noktalardan kurtulmanın ve hareke-
te geçmenin zamanı geldi. Bu gayret gerektiren bir iş ve tamam-
landığında, kusurlarımızı Tanrı’ya, kendimize ve bir başka insana 
itiraf etmiş olacağız. Bu da bizi bir önceki bölümde anlatılan iyi-
leşme programının Beşinci Basamak’ına getirmiş olacak. 

Bu belki de en zor kısım. Özellikle de kusurlarımızı bir başka 
insanla konuşmak güç gelecektir. Bunları kendimize itiraf etme-
nin yeterli olacağını düşünürüz. Bu şüphelidir. İş eyleme dökül-
düğünde genellikle yalnızca kendi kendine değerlendirmenin ye-
terli olmadığını görürüz. Çoğumuz çok daha ileri gitmeyi gerekli 
gördük. Başka bir insanla kusurlarımız hakkında konuşmanın 
gerekliliğinin nedenlerini gördüğümüz zaman, bu bize biraz daha 
kolay gelecek. En iyi sebebi en önce söyleyelim: Eğer bu haya-
ti basamağı atlayacak olursak, içmeyi bırakamayabiliriz. Zaman 
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zaman yeni gelenlerin hayatları hakkında bazı gerçekleri kendi-
lerine saklamaya çalıştıkları oldu. Daha kolay yolları seçerek, 
bizi alçak gönüllülüğe götürecek olan bu tecrübeden kaçındılar. 
Sonuçta hemen hepsi yeniden içkiye döndü. Neredeyse istisnasız 
şekilde hepsi kendilerini tekrar sarhoş halde buldular. Programın 
kalanına tahammül edebilmiş olduklarından ötürü, nerede yan-
lış yaptıklarını merak ettiler. Biz bunu vicdan muhasebesini asla 
bitirmemiş olmalarına bağlıyoruz. Listelerini yaptılar, evet, ama 
kötü huylarına, kusurlarına bağlı kalmayı sürdürdüler. Bencillik-
lerinin ve korkularının yok olduğunu zannettiler, mütevazılığa 
eriştiklerini zannettiler. Gerçekte ise alçakgönüllülük, korku ve 
dürüstlük hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olamamışlardı. An-
cak bir başkasına tüm hayat hikâyelerini, bütün çıplaklığı ile an-
latmakla o mertebeye erişebilirlerdi. 

Alkoliğin sürdürdüğü çifte yaşam çoğu insanınkine nazaran 
daha vurguludur. Alkolik bir aktördür. Dış dünyaya bir piyes ka-
rakterini yansıtır. Dostlarının bu karakteri görmelerini ister. Belli 
bir itibarı olsun ister; ama kalbinde bunu hak etmediğini de bilir. 

İçkiyi ağzına koyduğu anda, iki kişiliği arasındaki aykırılık-
lar hemen ortaya çıkar. Kendine geldiğinde yarım yamalak ha-
tırladığı bazı kesitler midesini kaldırır. Bu anılar birer kâbustur 
onun için. Birinin onu gözlemlemiş olabileceği düşüncesi onu 
korkudan titretir. Elinden gelen en hızlı şekilde bu anıları kendi 
içine gömer. Onların asla gün yüzüne çıkmayacağını umar. Sü-
rekli bir korku ve gerilim altındadır ki bu onu daha da içkiye 
yöneltir. 

Psikologlar bu konuda bize katılma eğilimindeler. Çoğumuz 
büyük paralar vererek psikologlara taşındık; ama birkaç istisna 
dışında bu insanlara bize yardım etmeleri için fırsat vermedik, 
çünkü onlara tüm gerçeği hiçbir zaman anlatmadık. Tavsiyelerine 
hiç uymadık. Ne bize sempatiyle yaklaşan bu insanlara ne de baş-
kalarına dürüst olmaya yanaşıyorduk. Tıp alanında alkoliklerin 
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sahip olduğu kötü imaj ve iyileşme şanslarının düşük oluşuna dair 
kanaat çok da şaşırtıcı olmasa gerek!   

Bu dünyada uzun ve mutlu yaşamak gibi bir beklentimiz var-
sa, birisine karşı tamamen dürüst olmak zorundayız. Doğal ola-
rak ve haklıca bu samimi ve mahrem basamağı atacağımız kişi ya 
da kişileri seçmeden önce iyice düşünürüz. Tabii ki itiraf gerekti-
ren dini bir mezhebe ait olanlarımız, bu itirafları dinlemek üzere 
atanmış olan otorite figürlerine başvurmak zorundadırlar. Dini 
bir bağlılığımız olmasa bile, bir din temsilcisiyle konuşmamız iyi 
olabilir. Bizim tecrübelerimize gön onlar bizim problemlerimizi 
daha çabuk ve daha büyük bir anlayışla algılayabiliyorlar. 

Eğer bunu yapamıyorsak ya da yapmak istemiyorsak, tanışla-
rımızdan ağzı sıkı ve anlayışlı olan birini aramak durumundayız. 
Belki de o kişi doktorumuz ya da psikoloğumuz olacaktır. Ailemiz-
den birini de seçebiliriz; ama eşimize ya da ebeveynlerimize on-
ları kıracak ve mutsuz edecek konuları açamayız. Kendimizi kur-
tarmak için başkasını aşağı çekmeye hakkımız yok. Hikâyemizi, 
bizi anlayabilecek ve anlattıklarımızdan etkilenmeyecek olanlara 
aktarmalıyız. Kuralımız kendimize karşı sert, diğerlerine karşı her 
zaman düşünceli olmaktır. 

 Kendimizi bir başkasına anlatmaya yönelik büyük ihtiya-
cımıza rağmen, uygun bir kişinin olmayışı da söz konusu ola-
bilir. Eğer durum böyle ise bu basamak ertelenebilir; fakat ilk 
fırsatta uygulamak üzere kendimizi hep hazır tutmalıyız. Uygun 
bir kişiyle dertleşmek, ona açılmak çok önemli bir adımdır. Bu 
kişi dinlediklerini kendine saklayabilmeli, ne yapmak istediğimi-
zi anlayabilmeli ve onaylayabilmelidir. Planımızı değiştirmeye 
kalkmamalı ve bizi yargılamamalıdır.  

 Hikâyemizi kimin dinleyeceğine karar verdikten sonra za-
man kaybetmeyiz. Liste tutmuş ve uzun bir konuşmaya kendimi-
zi hazırlamışızdır. Partnerimize ne yapmak üzere olduğumuzu ve 
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bunu neden yapmamız gerektiğini açıklarız. Giriştiğimiz işin bir 
ölüm-kalım meselesi olduğunu çok iyi anlamalıdır. Bu şekilde 
yaklaşılan çoğu kişi yardım etmekten zevk alacak ve kendimizi 
ona açtığımız için şeref duyacaktır. 

Gururumuzu geride bırakır ve başlarız. Karakterimizin her 
yanına ışık tutar, geçmişimizin her köşesini gözler önüne sereriz. 
Hiçbir şeyi atlamadan bu basamağı tamamladıktan sonra kendi-
mizi mutlu ve özgür hissederiz. Dünyayı fethetmeye hazır gibi-
yizdir. Büyük bir rahatlık ve huzur kaplar tüm benliğimizi. Artık 
dış dünya ile göz göze gelmek cesaretini kendimizde buluruz. 
Yaratan’ın yakınlığını hissederiz. Belki şimdiye kadar maneviya-
tı bir mefhum olarak biliyorduk; ama bu konuşmayla artık mane-
vi bir tecrübeden geçmiş oluruz. İçki probleminin yok olduğunu 
hissederiz. Kendimizi manevi alemde Tanrı’ya giden o geniş yol-
da buluruz. 

Konuşma bittikten sonra kendimize bir saat kadar sessiz ka-
lacağımız ve ne yaptığımızı dikkatle gözden geçireceğimiz bir 
köşe buluruz. Kalbimizin en derininden O’nu daha iyi tanıdığı-
mız için Tanrı’ya şükrederiz Gider bu kitabı durduğu yerden alı-
rız. On İki basamağın yazıldığı sayfayı açarız. İlk beş basamağı 
dikkatle okuduktan sonra bir şey unutup unutmadığımızı düşünü-
rüz; zira artık üzerinden özgürlüğe yürüyeceğimiz yeni bir yolun 
başlangıcındayızdır. Buraya kadar her şeyi tam ve doğru yaptım 
mı, diye sorarız kendimize. Taşlar tam yerine oturuyor mu? Eksik 
bir şey bıraktık mı? Bilinçli ya da bilinçsiz unutmaya, hatırlama-
maya meylettiğimiz bir şey kaldı mı? 

Eğer verdiğimiz cevaplar bizi tatmin ediyorsa, o zaman Altın-
cı Basamak’a geçebiliriz. Bu işte istek ve azmin zaruri olduğunu 
belirtmiştik. Bütün itiraf ettiğimiz hataların, kusurların, eksikle-
rin Tanrı tarafından benliğimizden çekilip alınmasına hazır mıyız 
artık? Şimdi hepsini, her birini bizden alabilir mi? Eğer hâlâ |sıkı 
sıkı sarıldığımız, bırakamadığımız, paylaşmadığımız bir hatamız 
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varsa, Tanrı’ya bundan bizi kurtarması için dua ederiz. 

Hazır olduğumuz zaman şöyle deriz: “Yüce Tanrım, tüm 
iyilik ve kötülüklerimle, tüm benliğimle beni kabul et. Sana ve 
insanlara yararlı olmamı engelleyen içimdeki kusurların hepsini 
yok etmen için sana yalvarıyorum. Senin yolunda yürüyebilmem 
için bana kuvvet ver. Amin.” Artık Yedinci basamağı da tamam-
ladık. Amin.” Böylece Yedinci Basamak’ı da tamamlamış oluruz. 

 Şimdi daha çok çalışmamız gerekir. Eylemle desteklenme-
yen inanç, boş bir inançtan başka bir şey değildir. Haydi Sekizin-
ci ve Dokuzuncu Basamak’lara da bakalım. Önümüzde, gönlünü 
almak konusunda istekli olduğumuz, zamanında zarar verdiği-
miz, kırdığımız tüm insanların bir listesi var. Bu listeyi vicdan 
muhasebesi sırasında yaptık. Kendimizi esaslı bir değerlendirme-
ye tabi tuttuk. Şimdi de dostlarımıza gidecek ve geçmişte verdi-
ğimiz hasarı telafi edeceğiz. Şahsi irademizle yaşama gayretimiz 
ve oyunu kendi başımıza yürütmeye çalışmamız yüzünden ver-
diğimiz hasarı temizlemeye çalışacağız. Bunu yapacak irademiz 
yoksa bu irade tecelli edene kadar dua edip isteyeceğiz. Hatırla-
yın ki en başta, alkolü yenmek için ne kadar ileri gitmemiz gere-
kiyorsa o kadar gideceğimiz konusunda anlaşmıştık.  

Belki hâlen bazı kuruntularımız vardır. Listemize baktığı-
mızda, kırdığımız kişilerin isimlerini görünce bazılarına manevi 
yönden yaklaşmaya çekinebiliriz. Bizi anlamayabilirler diye kor-
karız. Endişeye mahal yok. İlk aşamada bazı insanlara açılırken 
manevî konulara değinmenize gerek de olmayabilir. Bize karşı 
haksız bir yargıda bulunmalarına fırsat vermeyelim. Şu anda biz 
kendi hayatımızı düzene sokmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız ise 
Tanrı’ya ve insanlara gücümüzün yettiği kadar hizmet edebilecek 
seviyeye erişmek. Daha hâlâ kendisine yaptıklarımızı unutama-
mış bir insana gidip de aniden dindar olduğumuzu söyleyerek 
onları şaşırtmayalım; bu akıllıca olmaz. Hem neden tam biz alko-
lik damgasından kurtulmaya çalışırken, bize fanatik veya sıkıcı 
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dindar damgası vursunlar ki? O zaman ileride faydalı bir mesaj 
taşıma şansımızı da yok edebiliriz. Neden bu fırsatı kaçıralım? 
Kendisine yaklaşacağımız kişi bizim kötülükleri iyiye çevirme 
azmimizden etkilenmelidir. Onun için önemli olan bizim iyi ni-
yetimiz olmalıdır, yoksa o iyi niyeti nasıl elde ettiğimiz değil. 

Biz bunu Tanrı konusundan uzaklaşmak için bir mazeret ola-
rak kullanmayız. Herhangi bir iyi amaca hizmet edecekse, gö-
rüşlerimizi zarafet ve sağduyu ile belirtmekte her daim istekli-
yizdir. Bir zamanlar nefret ettiğimiz birine nasıl yaklaşacağımız 
sorusuna gelince… Belki o bize, bizim ona verdiğimizden daha 
fazla zarar vermiş olabilir. Ona karşı daha iyi davranmaya hazır 
olsak bile, kendi hatalarımızı kabul etmeye pek hazır olmaya-
biliriz. Sevmediğimiz birine yaklaşmak, bir dosta yaklaşmaktan 
çok daha zor olabilir; ama gözlemlediğimiz kadarıyla, çok daha 
faydalıdır da. Ona yardımcı ve affedici bir ruh hali ile gider, daha 
önce ona olan hamasetimizi itiraf eder ve pişman olduğumuzu 
gösteririz. 

Hiçbir koşul altında böyle bir insanı eleştirmez ya da onunla 
tartışmayız. Ona sadece, tüm gücümüzle geçmişimizi düzeltmeye 
çabalamadıkça, asla içki sorunumuzu aşamayacağımızı söyleriz. 
Kendi payımıza düşeni yapmadan, anlamlı bir sonuca ulaşama-
yacağımızı anlatırız. Ona asla ne yapması gerektiğini söylemeye 
çalışmayız. Onun hataları tartışılmaz. Kendi hatalarımıza yoğun-
laşırız. Eğer tutumumuz sakinse, içtense ve açıksa, sonuçlar bizi 
memnun edecektir. 

Yüzde doksan emin olabiliriz ki korktuğumuz başımıza gel-
meyecektir. Hiç ummadığımız olacaktır. Bazen konuştuğumuz 
kişi kendi hatalarını itirafa girişir ve yılların düşmanlıklarının bir 
saatte yıkılıp gittiğini görürüz. Eski düşmanlarımız bazen yaptık-
larımızı takdir eder ve bize şans diler. Kimi zaman yardımlarını 
önerirler. Fakat oldu ki biri bizi reddetti ve görüşmek bile iste-
medi; buna hiç önem verilmemelidir. Biz payımıza düşeni, yolu-
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muzun gerektirdiğini yaptık, iyi niyetimizi gösterdik. Gönlümüz 
[kesinlikle rahat olabilir. 

Çoğu alkoliğin borcu vardır. Alacaklılarımızdan kaçmayız. 
Onlara da ne yapmaya çalıştığımızı anlatırız. İçki sorunumuzdan 
bahsederiz. Genelde biz farkında olsak da olmasak da zaten bili-
yorlardır. Maddi zarar getireceği düşüncesiyle de alkolikliğimizi 
yansıtmaktan korkmayız. Bu şekilde yaklaşıldığında, en amansız 
alacaklının bile bizi ara sıra şaşırttığını görürüz. Sunabileceğimiz 
en iyi anlaşmayı sunarak, bu insanlara yaptıklarımızdan üzgün 
olduğumuzu gösteririz. İçki sorunumuz bizi ödeme yapmaktan 
alıkoymuştur. Alacaklılarımızdan korkmamız yersiz ve zararlıdır. 
Onlarla yüzleşmekten korkarsak yine kendimizi içki masasında 
bulabiliriz.  

Belki de yetkililer tarafından bilinmesi durumunda bizi hapse 
götürebilecek bir suç işledik. Mesela zimmetimize para geçirmiş 
olabiliriz. Vicdan temizliğimizi yaparken bunu daha önce birine 
itiraf ettik; ama başkaları duysa ya hapse gireriz ya da işimizden 
oluruz. Belki suçumuz adi sayılacak cinsten. Arkadaşımızı yeme-
ğe götürdük, parasını iş yemeği diye şirketten aldık. Çoğumuz 
bu tarz şeyler yapmışızdır. Belki boşanmışız ve yeniden evlen-
mişizdir ama ilk eşimize nafakayı ödememişizdir. O da bu duru-
ma kırılmış ve hakkımızda tutuklama emri çıkarmıştır. Bu da çok 
karşılaşılan bir sorundur. 

Bu tip olaylar çok çeşitli de olsa, bunları çözmek için izle-
yeceğimiz genel prensipler var. Biz alkolden kurtulmak için her 
şeyi yapmaya hale geldik. Bunu hep kendimize hatırlatmalıyız. 
Hiçbir şey alkole dönmekten daha kötü olamaz. Şahsi sonuçları 
ne olursa olsun doğru olanı yapabilmek için güç ve istikamet iste-
riz. Pozisyonumuzu da kaybedebiliriz, itibarımızı da. Hapse bile 
girebiliriz; ama alkol konusunda azimliyiz. Öyle olmak zorunda-
yız. Hiçbir şeyden kaçmamamız gerekli. 



99

Adsız Alkolikler

Düşünmemiz gereken bir konu daha var. Bizim atacağımız 
adımlar başkalarını da etkiliyor ve etkileyecek. Onun için dü-
şüncesizlik ve aptalca kahramanlık yapıp, kendimizi alkol çuku-
rundan kurtarayım derken başkalarını başka bir çukura itemeyiz. 
Tanıdıklarımızdan biri boşanmış ve ikinci kez evlenmişti. Kız-
gınlığından ve alkol sorunu yüzünden eski karısına ödemesi ge-
reken nafakayı ödemiyordu. Kadın son derece kızgındı. Mahke-
meye başvurdu ve eski kocası hakkında tutuklama karan aldırdı. 
O sıralarda da adam bizim hayat şeklimizle yaşamaya başlamıştı. 
İşi düzelmiş, kendini yeni yeni toparlamaktaydı. Kendiliğinden 
gidip teslim olması bir kahramanlık sayılabilirdi ama pek akıllıca 
olmayacaktı. 

Gerektiği takdirde gidip teslim olmaya razı olsa bile, bu bir 
şey çözecek miydi? Hayır. Bu şekilde, iki aileye de hiç destek 
sağlayamayacaktı. İlk eşine yazmasını, hatalarını itiraf etmesini 
ve af dilemesini önerdik. O da öyle yaptı; az bir miktar da para 
gönderdi. Gelecekte neler yapmaya çalışacağını anlattı ona. Eğer 
ki ısrar ederse, sorun çıkarmadan hapse gideceğini de söyledi. 
Tabii ki eşi böyle bir şeyi istemedi. O günden sonra arkadaşımız 
için işler yoluna girmeye başladı. 

 Başkalarını etkileyecek önemli bir eyleme girişmeden önce 
o kişilerin de onayını almamız gerekir. Eğer rızalarını aldıysak, 
başkalarına danıştıysak, Tanrı’dan yardım dilediysek ve o önem-
li eylemi yapmamız gerektiğinin işaretini alıyorsak, o zaman ne 
yapılması gerekiyorsa yapmalıyız.

Bu durum, aklımıza dostlarımızdan birinin bir hikâyesini ge-
tiriyor. İçtiği sıralarda, nefret ettiği bir iş rakibinden bir miktar 
para kabul almış ve karşılığında makbuz vermemişti. Daha sonra 
parayı aldığını reddetti ve üstelik bu olayı adamı rezil etmek için 
kullandı. Yani, bizim arkadaş kendi yanlışını başkasının itibarını 
sarsmak için kullanmış oldu. Neticede o şahıs mahvoldu. 
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 Düzeltmesi asla mümkün olmayan bir yanlış yaptığını düşü-
nüyordu. Eğer konuyu şimdi gündeme getirirse, o kişinin itibarı-
nın yeniden sarsılacağından, bu olayın ailesini lekeleyeceğinden 
ve gelir kapısını elinden alacağından korkuyordu. Ona bağlı ya-
şayanları bu işe dâhil etmeye ne hakkı vardı? Ama kendi selâmeti 
için bu adamı temize çıkarmanın da gerekli olduğunu çok iyi bi-
liyordu. Bunu nasıl yapacaktı?

 Eşine ve ortağına danıştıktan sonra, Tanrı’nın karşısına böy-
le büyük bir iftira suçuyla çıkacağına, bir risk alarak adamcağı-
zı temize çıkarmanın çok daha iyi olduğuna karar verdi. Sonucu 
Tanrı’ya bırakması gerektiğini yoksa yeniden içkiye başlayacağı-
nı sezdi. Böyle bir durumda her şey yitip gidecekti nasıl olsa. Yıl-
lardan sonra ilk defa kiliseye gitti. Vaazdan sonra sessizce ayağa 
kalkıp açıklamasını yaptı. Yaptığı davranış büyük takdir ve öv-
güyle karşılandı.  Bugün kendisi yaşadığı çevrenin en güvenilir 
insanlarından birisi. Bunlar yıllar önce olan şeyler. 

Muhtemelen evle ilgili sorunlarımız da vardır. Belki de ka-
dınlarla bilinmesini istemediğimiz şekilde ilişkiler kurmuşuzdur. 
Bu konuda, alkoliklerin temelde diğer insanlardan çok daha kötü 
olduğunu sanmıyoruz; bununla birlikte, alkolün evde cinsel iliş-
kileri kötüye götürdüğü de şüphe götürmez bir gerçek. Bir alko-
likle birkaç yıl geçirdikten sonra eşi yorulur; kırgın, kızgın ve 
iletişim kurmaktan çekinen birine dönüşür. 

Başka türlüsü nasıl mümkün olabilir ki? Alkolik koca da 
yalnızlık hisseder ve kendine acımaya başlar. Gece kulüplerinde, 
barlarda ya da buna benzer yerlerde alkolün dışında bir şeyler 
aramaya başlar. Belki de ‘onu anlayan bir kadınla’ gizli ve he-
yecan verici bir ilişkiye girer. Bu kişinin gerçekten alkoliği an-
ladığını varsaysak bile, bu durumda ne yapılabilir ki? Böyle bir 
maceraya kendini kaptıran kişi sık sık bu durumdan pişmanlık 
duyar. Hele onun yüzünden cehennem azabı çeken sadık, cesur 
biriyle evliyse, vicdan azabı giderek daha da büyür. 
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Durum her ne olursa olsun, genellikle, bu konuda bir şey-
ler yapmamız gerekir. Eğer eşimizin bilmediğinden eminsek ona 
açılmalı mıyız? Bizce bu her zaman yapılmamalı. Ya da eğer ge-
nel olarak ona sadık kalmadığımızı biliyorsa, ona yaptıklarımızın 
detaylarını anlatmalı mıyız? Şüphesiz ki suçumuzu itiraf etmek 
durumundayız. Her küçük ayrıntıyı bilmek isteyebilir. Kadının 
kim olduğunu ve nerede olduğunu bilmek isteyecektir. Biz, ona 
başka birini dâhil etme hakkımızın olmadığını söylememiz ge-
rektiğini düşünüyoruz. Daha fazlasını yapamayız; daha ileri git-
me hakkımız yoktur. Yaptıklarımız için üzgünüzdür ve Tanrı’nın 
izni ile bu bir daha yaşanmayacaktır. Bundan daha fazlası elimiz-
den gelmez ve daha ileriye gitmeye de hakkımız yok. Bu konuda 
belli bir kural koymak istemesek de, bazı istisnalar dışında, izle-
necek en iyi yolun bu olduğunu öğrendik.  

Yaşam tek yönlü bir yol değil. Bu, her iki eş için de böyle. 
Eğer biz unutabilirsek eşimiz de unutacaktır. Gerekli olanı söy-
ledikten sonra detaylara inmek kıskançlık yaratacaktır. Buna da 
hiç gerek yok. 

Bazen sonuna kadar açıklık gerektiren durumlar da olabilir. 
Dışarıdan bakan kişi, böyle yakın bir ilişkinin iç yüzünü değer-
lendiremez. Belki iki taraf da olan olmuş diyecek ve mantıkla 
sevgi ve nezaket yolunun daha iyi bir yol olduğunda karar kıla-
caktır. İkisi de aklında diğerinin mutluluğunu önde tutarak bu ko-
nuda dua edebilir. İnsan duygularının en korkuncu olan kıskanç-
lıkla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Böyle durumlarda 
en salim yol, sorunla doğrudan çarpışma riskini almak yerine, 
yan yollardan sonuca gitmeye uğraşmaktır. 

Diyelim ki eşimizi aldatmadık. Yine de yuvamızda onarma-
mız gereken çok şeyler olabilir. Bazen alkoliklerin tek yapmaları 
gerekenin, ayık kalmak olduğunu söyledikleri kulağımıza gelir. 
Elbette ayık kalmaları gerekir; kalmazlarsa bir evleri olmayacak-
tır. Fakat yine de bir alkoliğin eşi ve ebeveynleri için telafi etmesi 
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gereken çok şey vardır. Annelerin ve eşlerin alkoliklere göster-
dikleri sabır, asla göz ardı edilmemelidir. Eğer bizlere bu sabır 
gösterilmemiş olsaydı, çoğumuz bugün evsiz ya da ölü olurduk. 

Bir alkolik başkalarının yaşamlarını da kasıp kavurarak yo-
luna devam eden bir kasırga gibidir. Kalpler kırılır. Güzel, tatlı 
ilişkiler ölür gider. Şefkat duygusu köklerinden sökülüp atılır. 
Bencil ve düşüncesiz alışkanlıklar ev yaşamını çalkantılı hale 
getirmiştir. Bu yüzden, biri çıkıp da ayık kalmanın yeterli oldu-
ğunu savunduğunda, biz onun düşüncesizlik ettiğini biliriz. Bunu 
söylemek fırtınadan sonra sığınaktan çıkıp evini yıkılmış halde 
bulan kişinin, “Ev önemli değil, nasıl olsa rüzgâr durdu,” deme-
sine benzer. 

Evet, önümüzde uzun bir yeniden yapılanma süreci var. İple-
ri elimize almalıyız. Pişmanlık içinde üzgün olduğumuzu homur-
danmak asla yetmeyecektir. Ailemizle oturup şimdi gördüğümüz 
haliyle geçmişi açıkça analiz etmeli ve bunu yaparken onları eleş-
tirmemeye çok dikkat etmeliyiz. Kusurları olabilir; ama büyük 
ihtimalle bizim kendi eylemlerimiz de bunlardan kısmen sorum-
ludur. Böylelikle, ailemizle yepyeni bir başlangıç yapmaya baş-
larız; her sabah meditasyon yapar ve Yaratıcı’mızdan bize sabrın, 
hoşgörünün, nezaket ve sevginin yolunu göstermesini isteriz. 

Manevi yaşam bir teori değildir. Onu yaşamalıyız. Ailemiz 
manevi prensipler eşliğinde yaşamak istemedikçe, onları bu ko-
nuda zorlamamalıyız. Ailemiz manevi prensipler eşliğinde ya-
şamak istemedikçe, onları bu konuda zorlamamalıyız. Sürekli 
manevi meselelerden bahsedip  onları sıkmamamız ge-
rektiğini düşünüyoruz. Zamanla değişeceklerdir. Davranışlar, ke-
limelerden daha ikna edicidir. Yıllarca süren sarhoşluk hayatının, 
herkesi bize karşı şüpheci yapabileceğini hatırlamak zorundayız.  

Asla tam olarak düzeltemeyeceğimiz yanlışlar olabilir. Eğer 
elimizde olsa düzelteceğimizi inanarak ve gerçekten içimizden 
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gelerek söylüyorsak artık bunlar için üzülmeyiz. Bazı insanlar-
la görüşemeyebiliriz; onlara dürüst bir mektup yollarız. Duruma 
göre ertelememizi gerektiren bazı geçerli sebeplerimiz olabilir. 
Ama eğer bu işi şimdi yapabileceksek, bundan kaçınmamalıyız. 
Kendimizi asla küçültmeden makul, nazik, düşünceli ve alçakgö-
nüllü olmalıyız. Tanrı’nın bir evladı olarak dimdik ayaktayız ve 
kimsenin önünde eğilmeyeceğiz.  

Eğer gelişimimizin bu aşamasında itinalı olursak, işimizin 
yarısı bile bitmeden kendimizi hayrete düşmüş bulacağız. Yeni 
bir özgürlük ve yeni bir mutluluğu tanımış olacağız. Geçmişe 
pişmanlık duymayacak ve onu kapalı kapılar ardında saklamak 
istemeyeceğiz. Huzur kelimesinin yeni bir anlamını öğrenecek 
ve barışı bileceğiz. Ne kadar aşağı düşmüş olursak olalım, tecrü-
belerimizin başkalarına nasıl yardımcı olabileceğini göreceğiz. O 
işe yaramazlık ve kendine acıma hissi yok olup gidecek. Bencil 
şeylere ilgimizi kaybedecek ve dostlarımızla alakadar olacağız. 
Kendimizi ön plana almayacağız. Tüm tutumumuz ve yaşama 
bakış açımız değişecek. İnsanlara ve ekonomik sıkıntılara olan 
korkularımızdan kurtulacağız. Geçmişte bizi afallatan durumla-
rın üstesinden sezgiyle nasıl gelebileceğimizi bilir hale geleceğiz. 
Ve birden anlayacağız ki kendimiz için yapamadıklarımızı Tanrı 
bizim için yapıyor. 

Bunlar olağanüstü vaatler mi? Bizce hayır. Hiç öyle düşün-
müyoruz. Hepsi teker teker oluyor. Bazen çabuk bazen yavaş. 
Ama eğer sebat edersek hepsi gerçekleşecek. 

  Artık Onuncu Basamak’a geldik. Burada da kişisel listeleri-
mizi tutmaya ve ilerledikçe yaptığımız yanlışları düzeltmeye de-
vam ediyoruz. Geçmişi temizleyerek, istekle bu yaşam yolunda 
ilerlemeye başladık. Manevi bir dünyaya girdik. Bundan sonraki 
görevimiz anlayış ve itibar içinde gelişmek. Bu bir gecede olacak 
iş değil. Hayatımız boyunca devam etmeli. Bencillik için, alda-
tıcılık, kırgınlık ve korku için gözlerinizi açık tutun. Bunlar boy 
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gösterdikçe, Tanrı’dan onları derhal ortadan kaldırmasını dileyin. 
Bunları hemen tartışmaya açar ve birilerine zarar verdiysek hız-
lıca düzeltmeye çalışırız. Daha sonra da düşüncelerimizi, yardım 
edebileceğimiz birine yöneltiriz. Sevgi ve başkalarına karşı hoş-
görü yaşamımızın kanunudur. 

Bir şeylerle ya da birileriyle dövüşmeyi de bırakırız. Alkolle 
bile. Çünkü artık akıl sağlığımız bize geri dönmüştür. İçki bel-
ki pek seyrek aklımıza geliyor, geldiği zaman da bu düşünceden 
yangından kaçar gibi kaçıyoruz. Kısa süre sonra bunu normal ve 
tabii bir şekilde içimizden gelerek yaptığımızı fark edeceğiz. İç-
kiye karşı olan tavrımızın herhangi bir düşünce ve gayret harca-
madan oluştuğunu göreceğiz. Bu olaydaki mucize işte bu. İçkiyle 
savaşmadığımız gibi onun tesirinden de kaçmaya sebep görmeye-
ceğiz. Kendiliğinden olacak zaten! Nötr bir pozisyona konulmuş 
gibi güvende ve korunaklı hissedeceğiz. İçmeyeceğimize dair bir 
yemin bile etmedik; problem ortadan kaldırılmış durumda. Ne ona 
meydan okuyoruz ne de ondan korkuyoruz. Bizim edindiğimiz 
tecrübe bu. Maneviyata dayalı bir hayat yaşadığımız sürece her 
şey böyle devam edecek. 

Manevi eylem planını terk edip kendimizi salmak kolay olur-
du. Bunu yapmak ise bizim başımızı belaya sokar; zira alkol kur-
naz bir düşmandır. Bizim alkolizmimiz tedavi edilmedi. Bizim 
sahip olduğumuz şey, aslında manevi durumumuzun bakımına 
bağlı olan gündelik bir rahatlamadır. Her gün Tanrı’nın iradi ta-
savvurunu tüm aktivitelerimize yansıtmamız gereken bir gündür. 
“Sana nasıl en iyi şekilde hizmet edebilirim ki benim değil, senin 
iraden tecelli etsin?” Bu ve benzerleri her zaman aklımızda bu-
lundurmamız gereken düşüncelerdir. Bu çizgide irade gücümüzü 
istediğimiz kadar kullanabiliriz. İradenin doğru kullanımı budur. 

 Bütün bilgi ve gücün sahibi olan O’ndan dirayet, ilham ve 
istikamet almak üzerine oldukça fazla söz zaten sarf edilmiştir. 
Eğer biz basamakları dikkatlice izlediysek, Ruh’unun içimize ak-
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tığını hissetmeye başlamışızdır. Bir anlamda Tanrı bilincine erdik 
diyebiliriz. Bu hayati altıncı hissi geliştirmeye başladık. Fakat 
daha da ileri gitmeliyiz ve bu da daha fazla eylem gerekiyor de-
mektir. 

On Birinci Basamak bize dua ve meditasyon önerir. Dua et-
mek konusunda çekimser olmamalıyız. Bizden çok daha iyileri 
sürekli dua ediyorlar. Doğru tutuma sahip olduğumuz ve pratik 
yaptığımız sürece dua işe yarıyor. Dua ve meditasyon konusunda 
müphem olmak çok kolay; ama yine de bazı belirgin ve değerli 
tavsiyelerimiz var size.

Akşamları yattığımızda günümüzü yapıcı şekilde gözden ge-
çiririz. Kızgın, bencil ya da hilekâr davrandık mı? Korktuğumuz 
oldu mu? O anda birisi ile tartışılması gereken bir şeyi kendi-
mize sakladık mı? Herkese karşı nazik ve sevgi dolu muyduk? 
Neyi daha iyi yapabilirdik? Günün büyük bölümünü kendimizi 
düşünerek mi geçirdik? Ya da başkaları için yapabileceklerimi-
zi, hayatın akışına katabileceklerimizi mi düşünüyorduk? Yine 
de endişeye, pişmanlığa ya da hastalıklı muhakemelere kapıl-
mamalıyız; zira bu, başkalarına olan yararlılığımızı azaltacaktır. 
Gözden geçirmemiz bittikten sonra Tanrı’dan af diler ve ne gibi 
düzeltici önlemler almamız gerektiğini sorgularız. 

Uyandığımız zaman önümüzdeki yirmi dört saati düşünelim. 
Güne dair planlarımızı gözden geçirelim. Güne başlamadan da 
Tanrı’dan düşüncelerimizi yönlendirmesini, kendimize acıma-
dan, aldatıcılıktan ve kendimize hizmet eden motivasyonlardan 
düşüncelerimizi arındırmasını isteyelim. Bu koşullar altında, zi-
hinsel kuvvetimizi kendimizden emin bir şekilde kullanabiliriz; 
çünkü önünde sonunda Tanrı bize kullanmamız için beyin ver-
miştir. Düşünce şeklimiz yanlış motivasyonlardan temizlendiğin-
de, düşün-hayatımız daha üst düzlemlerde olacaktır. 

Günümüzü düşünürken kararsızlıkla karşılaşabiliriz. Hangi 
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yoldan gideceğimizi belirleyemeyebiliriz. İşte burada Tanrı’dan 
ilham, sezgisel bir düşünce ya da karar isteriz. Rahatlarız ve ağır-
dan alırız. Mücadele etmeyiz. Genellikle doğru cevapların, bir 
süre sonra nasıl da geliverdikleri bizleri şaşkınlığa uğratır. Eski-
den bir önsezi ya da arada sırada gelen ilham yavaş yavaş zihni-
mizin çalışan bir parçası haline gelir. Hala tecrübesiz olduğumuz-
dan ve Tanrı ile bilinçli bağımızı yeni kurduğumuzdan her daim 
ilhamın etkisi altında olmamız olası değildir. Bu varsayım bize 
türlü çeşitlerde absürt eylem ve fikirler olarak geri döner. Yine de 
zaman geçtikçe düşüncelerimizin gitgide ilham düzlemine otur-
duğunu görürüz. Buna bel bağlamaya başlarız. 

Meditasyon süremizi gün boyunca bir sonraki adımımızı 
göstermesi, problemlerimizi çözmek için gerekli kuvveti bize 
vermesi için Tanrı’ya dua ederek bitiririz. Özellikle de bencil-
likten kurtulmak için dua ederiz ve sadece kendimiz için dilekte 
bulunmayız. Başkaları da dolayısıyla bir yarar görecekse kendi-
miz için bir şeyler isteriz. Bencilce dua etmek vakit harcamak 
demektir. Çoğumuz bununla yeterince zaman kaybettik ve işe de 
yaramıyor. Nedenini kolayca görebilirsiniz. 

Eğer koşullar izin veriyorsa, eşlerimiz ve arkadaşlarımızdan 
sabah meditasyonu için bize katılmalarını isteriz. Eğer kesinlik-
le sabah takvası gerektiren dini bir mezhebe mensupsak bunu da 
yerine getiririz. Eğer bir dini zümreye mensup değilsek, ara sıra 
bahsettiğimiz prensipleri vurgulayan birtakım duaları seçer ve ez-
berleriz. Yararlı birçok kitap da vardır. Bunlar üzerine tavsiyeleri 
papazlarınızdan, rahiplerinizden ya da hahamlarınızdan alabilirsi-
niz. Dindar insanların haklı oldukları yerleri görmekte hızlı olunuz. 
Size sunduklarından faydalanınız.  

Günümüze devam ederken, eğer tedirgin olursak ya da şüp-
heye düşersek bir ara verir ve doğru düşünceyi ya da eylemi iste-
riz. Sürekli kendimize artık başrolün bizde olmadığını hatırlatırız. 
Mütevazı bir şekilde her gün kendi kendimize birçok kez, “İraden 
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tecelli edecektir,” deriz. O zaman heyecanın, korkunun, sinirin, 
endişenin, kendine acımanın ya da ahmakça kararların tehlike-
sinden büyük ölçüde kurtuluruz. Çok daha verimli hale geliriz. 
Biz kolaylıkla yorulmayız; çünkü hayatı kendimize uydurmaya 
çalışırken yaptığımız gibi enerjimizi ahmakça harcamayız.   

    Bütün bunlar oluyor; inanın bize oluyor. 

  Biz alkolikler disiplinden uzağız. Bizi disipline sokması 
için kendimizi bu anlattığımız şekilde Tanrı’nın ellerine bırakırız.  

 Fakat hepsi bu değildir. Bizim için her daim eylem ve daha 
çok eylem söz konusudur. ‘Eylemle desteklenmeyen inanç, boş 
inançtır.’ Bir sonraki bölüm tamamıyla On İkinci Basamak’a 
adanmıştır. 



108

Adsız Alkolikler

YEDİNCİ BÖLÜM

BAŞKALARINA YARDIM

Pratik tecrübe gösteriyor ki hiçbir şey içkiye karşı diğer al-
koliklerle yoğun bir şekilde çalışmak kadar garantili bir koruma 
sağlayamamaktadır. Diğer aktiviteler başarısızlıkla sonuçlanır-
ken, bu yöntemin işe yaradığı hep görülmektedir. On ikinci öne-
rimiz: Bu mesajı diğer alkoliklere taşıyın! Hiç kimse yardımcı 
olamazken sizin yardımınız dokunabilir. Diğerleri bunu başara-
mıyorken siz onların güvenini kazanabilirsiniz. Oldukça hasta 
olduklarını aklınızda bulundurun. 

 Hayat yeni bir anlam kazanacak. İnsanların iyileşmelerini 
izlemek, onların başkalarına yardım ettiklerini görmek, yalnızlı-
ğın ortadan kaybolmasına şahit olmak, etrafınızda bir dostluğun 
filizlenmesi, bir arkadaş topluluğuna sahip olmak —bu kesinlik-
le kaçırmamanız gereken bir tecrübe. Kaçırmak istemeyeceğini-
zi de biliyoruz. Sıklıkla yeni gelenlerle ve birbirimizle iletişime 
geçmek hayatımızın aydınlık bir yanıdır. 

 Belki de iyileşmek isteyen hiçbir içici tanımıyorsunuzdur. 
Birkaç doktor, papaz, rahip ya da hastaneye sorarak kolaylıkla 
onları bulabilirsiniz. Size yardımcı olmaktan zevk duyacaklardır. 
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Bir evanjelist ya da reformcu olarak girişmeyin bu işe. Ne ya-
zık ki önyargı hâlen büyük ölçüde varlığını sürdürmekte. Eğer 
bu önyargıyı uyandırırsanız engellerle karşılaşırsınız. Papazlar 
ve doktorlar ehil kimselerdir ve eğer isterseniz onlardan birçok 
şey öğrenebilirsiniz; fakat aslında gerçek şudur ki siz kendi içki 
tecrübeniz ile emsalsiz bir fayda sağlayabilirsiniz. Bu yüzden bir-
likte çalışın; asla eleştirmeyin. Tek amacımız yardımcı olmaktır. 

Adsız Alkolikler’e katılması muhtemel bir aday bulduğunuz-
da ona dair öğrenebildiğiniz her şeyi öğrenin. Eğer içkiyi bırak-
mak istemiyorsa, onu ikna etmeye çalışarak zaman kaybetmeyin. 
Daha sonrası için bir fırsatı kaçırıyor olabilirsiniz. Bu tavsiye ai-
lesi için de geçerlidir. Onlar sabırlı olmalı, hasta biri ile muhatap 
olduklarını bilmelidirler.  

Eğer bırakmak istediğine dair herhangi bir gösterge varsa, 
onunla en alakadar olan kişiyle konuşun. Bu kişi genellikle eşi 
olacaktır. Davranışlarına, sorunlarına, arka planına, durumunun 
ciddiyetine, dini eğilimlerine dair fikir edinin. Bu bilgiler kendi-
nizi onun yerine koyabilmeniz için gereklidir. Durum tersine çev-
rilmiş olsaydı onun size nasıl yaklaşmasını isterdiniz? Böylelikle 
bu soruya bir cevap bulabileceksiniz.  

Bazen onun bir içki alemi yapmasını beklemek akıllıca olur. 
Aile buna karşı çıkabilir; ama eğer kişinin tehlike arz edecek bir 
sağlık durumu yoksa risk almak daha iyi olur. Çirkin davranma-
dığı ya da ailenin yardımınıza ihtiyacı olmadığı takdirde çok sar-
hoş iken onunla muhatap olmayın. İçmesinin son bulmasını ya da 
açık seçik bir ara vermesini bekleyin. Daha sonra ailesi ya da bir 
arkadaşı vasıtasıyla ona kesin bir şekilde içkiyi bırakmak isteyip 
istemediğini, bunun için ne gerekiyorsa yapıp yapmayacağını so-
run. Eğer evet derse, dikkati iyileşmiş bir insan olarak size kay-
malı. Ona kendi iyileşmesinin bir parçası olarak, diğerlerine yar-
dım etmeye çalışan, görüşmeniz durumunda sizinle konuşmaktan 
mutluluk duyacak bir dernek üyesi olarak tasvir edilmelisiniz.  
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Eğer sizi görmek istemezse, onu asla görüşmeye zorlamayın. 
Aile de bir şey yapması için onun üstüne gitmemeli, sizin hak-
kınızda ona çok şey anlatmamalılar. Bir sonraki içki furyasının 
sonunu beklemeliler. Aralıklarında bu kitabı göreceği bir yere bı-
rakabilirsiniz. Bu aşamada hiçbir belli başlı kural belirtilmemeli. 
Bu şeylere aile karar vermeli. Yine de onları gereğinden fazla 
endişeli olmamaları konusunda uyarın; çünkü bu işleri berbat 
edebilir. 

Genellikle aile sizin hikâyenizi anlatmamaya çalışmalı. Du-
rum elverdikçe, biriyle ailesi vasıtasıyla tanışmaktan kaçının. Bir 
doktor ya da kurum vasıtasıyla yaklaşım daha iyi olur. Eğer kişi-
nin hastaneye yatması gerekiyorsa yatmalı, fakat saldırgan değil-
se bu zorlamayla olmamalı. Eğer size katılırsa, doktoru da ona bir 
çözüm yolu olduğu yönünde bir şeyler söyleyebilir. 

Adamınız iyileştiği zaman, doktor tarafınızdan bir ziyareti 
önerebilir. Aile ile konuşmuş olsanız da ilk tartışmanızda onları 
anmayın. Bu koşullar altında, muhtemel adayınız baskı altında 
olmadığını görecektir. Ailesi tarafından başı şişirilmeden sizinle 
muhatap olabileceğini görecektir. Onunla o hâlen sarsıntıda iken 
görüşün. Depresyonda iken daha kavrayıcı olma ihtimali var. 

Adamınızla mümkünse yalnız görüşün. İlk başta havadan 
sudan konuşun. Daha sonra konuyu içki ile alakalı bir noktaya 
getirin. Onun kendinden bahsetmesini sağlamak için siz de kendi 
içme alışkanlıklarınızdan, belirtilerinizden ve tecrübelerinizden 
yeteri kadar bahsedin. Eğer konuşmak isterse, buna izin verin. 
Böylelikle nasıl ilerlemeniz gerektiğine dair fikir edineceksiniz. 
Eğer iletişim kurmaya açık değilse, ona bıraktığınız ana kadar 
kendi içki kariyerinizin bir taslağını çizin. Fakat o an için bırak-
mayı nasıl başardığınıza dair hiçbir şey söylemeyin. Eğer ciddi 
bir ruh halinde ise, içkinin başınıza açtığı sıkıntılardan bahsedin; 
ama ahlak dersi vermekten ya da nutuk atmaktan kaçının. Eğer 
ruh hali daha hafifse, ona maceralarınızın arasından esprili hika-
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yeler anlatın. Onun da size anlatmasını sağlayın. 

İçki ortamına dair her şeyi bildiğinizi gördüğü zaman, kendi-
nizi bir alkolik olarak tarif etmeye başlayın. En sonunda hasta ol-
duğunuzu öğrendiğinizde ne kadar afallamış olduğunuzu anlatın. 
Bırakmak için giriştiğiniz mücadeleleri aktarın. Alem yapmaya 
doğru götüren ilk içkiyi içmenize sebep olan o zihinsel düğümü 
gösterin. Bunu alkolizm üzerine olan bölümde yaptığımız gibi 
yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer bir alkolikse, sizi hemen anlaya-
caktır. Zihinsel tutarsızlıklarınızı kendininkiler ile eşleştirecektir. 

Eğer gerçek bir alkolik olduğundan emin olduysanız, bu 
hastalığın umutsuz doğasının üzerinde durun. Kendi tecrübeleri-
nizden yola çıkarak, o ilk içkiyi kuşatan tuhaf zihinsel durumun 
normal irade işleyişini nasıl engellediğini gösterin. Eğer kişi daha 
önce kitabı görmemiş ise ve üzerine tartışmak istemiyorsa, bu 
aşamada kitaba atıfta bulunmayın. Onu bir alkolik olarak etiket-
lemekten de kaçının. Bırakın kendi sonuçlarına kendisi varsın. 
Eğer hala içki tüketimini kontrol edebileceğini savunuyorsa, ona 
çok alkolik değilse belki de bunu yapabileceğini söyleyin. Fakat 
eğer ciddi şekilde tesir altında ise, kendini iyileştirme ihtimalinin 
düşük olduğunda ısrar edin. 

 Alkolizmden bir hastalık, ölümcül bir illet olarak bahsetme-
ye devam edin. Ona eşlik eden fiziksel ve zihinsel durumlardan 
söz açın. Dikkatini kendi tecrübeniz üzerinde tutun. Açmazları-
nın farkına varamayan çoğu kişinin kaderine terk edilmiş olduğu-
nu açıklayın. Doktorlar haklı şekilde alkolik hastalara bir amaca 
hizmet etmediği sürece bütün hikâyeyi anlatmakta gönülsüzdür-
ler. Fakat siz onunla alkolizm üzerine konuşabilirsiniz; çünkü bir 
çözüm sunmaktasınız. Yakında dostunuz, bir alkoliğin her özelli-
ğine değilse de birçok özelliğine sahip olduğunu itiraf edecektir. 
Eğer doktoru ona alkolik olduğunu söylemeye istekliyse, daha 
da iyi. Çırağınız durumunu tamamıyla itiraf etmiş olmayabilir; 
ama sizin nasıl iyileştiğinize dair çok meraklı hale geldi. Eğer 
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soracaksa, bırakın bunu size sorsun. Ona tam olarak ne yaşadı-
ğınızı anlatın. Manevi yönü de özgürce vurgulayın. Eğer kişi ag-
nostik ya da ateist ise sizin Tanrı konseptinize katılmak zorunda 
olmadığının üzerinde durun. Ona mantıklı geldiği sürece istediği 
konsepti seçebilir. Asıl mevzu kendinden Daha Yüksek bir Güç’e 
inanmaya istekli olması ve manevi kurallar çerçevesinde yaşa-
masıdır. 

 Böyle biri ile muhatap olurken, manevi prensipleri anlatma 
sürecinde gündelik dil kullanmaya dikkat edin. Zaten kafasını 
karıştırmış olabilecek bir takım teolojik terimlere ve konseptle-
re olan muhtemel önyargısını uyandırmanın bir işlevi olmaz. Siz 
neye inanıyorsanız olun, böyle konuları açmayın. 

 Muhtemel adayınız bir dini mezhebin mensubu olabilir. Dini 
eğitim ve öğrenimi sizden çok daha ileri seviyede olabilir. Böyle 
bir durumda sizin nasıl onun zaten bildiklerine bir şeyler ekleye-
ceğinizi merak edecektir. Yine de neden kendi inançlarının işe 
yaramadığı ve sizinkilerin size bu kadar fayda sağladığı aklına 
takılacaktır. Tek başına inancın yeterli olmadığı gerçeğine bir ör-
nek teşkil ediyor olabilir. Esaslı olabilmesi için öz fedakârlığın 
ve bencilce olmayan, yapıcı eylemin inanca eşlik etmesi gere-
kir. Sizin orada ona dini bilgiler vermek için bulunmadığınızı 
görmesini sağlayın. Sizden daha çok bildiğini itiraf edin; ama 
inancı ve bilgisi ne kadar derin olursa olsun uygulayamadığını, 
eğer uygulamış olsaydı zaten alkolü bırakmış olacağını dikkatine 
sunun. Belki de sizin hikâyeniz ona can-ı gönülden bildiği kaide-
leri uygularken nerede hata yaptığını gösterecektir. Biz herhangi 
bir inancı ya da mezhebi temsil etmiyoruz. Sadece her mezhepte 
yaygın şekilde bulunan genel prensipleri ele alıyoruz. 

Eylem planının bir taslağını çizin. Kendinizi nasıl değerlen-
dirmeye tabi tuttuğunuzu açıklayın. Geçmişinizi nasıl düzelttiği-
nizi ve şimdi neden ona yardım etmeye çalıştığınızı anlatın. Bunu 
ona aktarışınızın kendi iyileşmeniz için hayati bir parça teşkil etti-
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ğini anlaması onun için önemlidir. Aslında o size, sizin ona ettiği-
nizden fazla yardım ediyor olabilir. Size karşı hiçbir yükümlülüğü 
olmadığını, ondan sadece kendi zorluklarından kurtulduğunda 
başka alkoliklere yardımcı olmasını umduğunuzu açıkça belirtin. 
Başkalarının iyiliğini kendi iyiliğinden önde tutmasının ne kadar 
önemli olduğunu belirtin. Baskı altında olmadığını, eğer istemez-
se sizi bir daha görmesi gerekmediğini açıklığa kavuşturun. Eğer 
ilişkiyi bitirmek isterse gocunmayın çünkü o size daha çok yar-
dımcı oldu. Eğer konuşmanız akla yatkın, sessiz, insani anlayışla 
bezenmiş olduysa belki de bir arkadaş kazandınız. Belki de al-
kolizm muamması üzerinde durmanız onu rahatsız etti. Bunların 
hepsi iyi amaçlara hizmet ediyor. Ne kadar umutsuz hissederse o 
kadar iyi. 

Tavsiyelerinizi takip etmesi daha muhtemel olacaktır. 

Adayınız programın tamamını takip etmesi gerekmediğine 
yönelik sebepler öne sürebilir. Başkalarıyla tartışmayı gerektiren 
esaslı bir temizlik düşüncesine tepki gösterebilir. Böyle görüşlere 
karşı çıkmayın. Zamanında sizin de onun gibi hissettiğinizi söy-
leyin; fakat eyleme geçmeden bu kadar yol kat etmiş olacağınız-
dan şüphe duyduğunuzu da belirtin. İlk ziyaretinizde ona Adsız 
Alkolikler Derneğinden bahsedin. Eğer ilgi duyarsa bu kitabın 
sizde olan kopyasını ona ödünç verin.  

 Eğer arkadaşınız kendinden daha fazla bahsetmek istemi-
yorsa, ziyaretinizi daha fazla uzatmayın. Ona düşünmesi için bir 
şans verin. Eğer kalırsanız, konuşmayı istediği yere yönlendir-
mesine izin verin. Bazen yeni gelenler derhal başlamak isterler; 
siz de onun aklına uymak isteyebilirsiniz. Bu bazen bir hata olur. 
Daha sonra bir zorlukla karşılaştığında sizin onu aceleye sevk et-
tiğinizi söylemesi muhtemeldir. Eğer mücadeleye ya da reforma 
yönelik bir tutku sergilemezseniz alkoliklerle daha çok başarıya 
ulaşabilirsiniz. Bir alkolikle asla ahlaki ya da manevi bir fildi-
şi kulesinden aşağıdakilere vaaz verir gibi konuşmayın; sadece 
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manevi araçlarınızı orta yere koyun ve bırakın incelesin. Sizin 
onları nasıl başarıyla kullandığınızı gösterin. Ona arkadaşlık ve 
dostluk önerin. Eğer iyileşmek istiyorsa, yardımcı olmak için her 
şeyi yapacağınızı söyleyin. 

Eğer sizin çözümünüz onun ilgisini çekmiyorsa, sizin sadece 
maddi sorunlarını çözecek bir bankacı ya da akşamdan kalmaları 
için bir hemşire olmanızı istiyorsa fikrini değiştirene kadar onu 
bırakmanız gerekebilir. Biraz daha incindikten sonra fikrini de-
ğiştirmesi muhtemeldir. 

Eğer samimi bir şekilde ilgilendiyse ve sizi tekrar görmek 
istiyorsa, ondan bu arada kitabı okumasını isteyin. Bunu yaptık-
tan sonra devam etmek isteyip istemediğine kendisi karar vermek 
zorundadır. Sizin tarafınızdan, eşi ve arkadaşları tarafından itilip 
kışkırtılmamalıdır. Eğer Tanrı’yı bulacaksa, o istek kendi içinden 
gelmelidir. 

Eğer işin üstesinden başka türlü gelebileceğini düşünüyorsa 
ya da başka bir manevi yaklaşımı tercih ediyorsa, onu vicdanının 
ardından gitmesi yönünde destekleyin. Biz Tanrı üzerinde bir te-
kele sahip değiliz; sahip olduğumuz sadece bizim için işe yara-
mış bir yaklaşımdan ibarettir. Fakat yine de biz alkoliklerin çok 
fazla ortak noktası olduğunu ve her halükârda dost canlısı olmak 
istediğinizi belirtin. Burada bırakın. 

Muhtemel adayınız size derhal geri dönüş yapmazsa cesare-
tiniz kırılmasın. Bir diğer alkolik bulun ve tekrar deneyin. Öner-
diklerinizi istekli bir şekilde kabul edecek kadar çaresiz birini 
kesinlikle bulacaksınız. Sizinle çalışamayan ya da çalışmayacak 
birinin ardından koşmayı zaman kaybı olarak görüyoruz. Eğer 
böyle birini tek başına bırakırsanız yakın zamanda kendi başına 
bırakamayacağına ikna olabilir. Herhangi bir vakada çok vakit 
harcamak başka bir alkoliği yaşamak ve mutlu olmak fırsatından 
mahrum bırakmaktır. 
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Derneğimizden biri ilk altı adayında tamamen başarısız ol-
muştu. Sık sık eğer onlarla çalışmaya devam etseydi, şimdi iyi-
leşmiş olan birçok diğerini bu şanstan mahrum bırakmış olaca-
ğından bahseder.  

Varsayalım ki şu an birine ikinci ziyaretinizi gerçekleştiri-
yorsunuz. Kitabı okudu ve iyileşme programından geçmeye ha-
zır olduğunu söylüyor. Bu tecrübeyi yaşamış biri olarak, ona ol-
dukça pratik tavsiyeler verebilirsiniz. Eğer bir karar vermek ve 
hikâyesini anlatmak istiyorsa, müsait olduğunuzu bildirin ama 
başka birine danışmak istiyorsa ısrarcı olmayın. 

 Parasız ve evsiz olabilir. Eğer öyle ise, ona bir iş bulma ko-
nusunda yardımcı olabilir ya da finansal destek sağlayabilirsiniz. 
Fakat ailenizi ya da alacaklılarınızı sahip olmaları gereken para-
dan mahrum bırakmayın. Belki o kişiyi birkaç günlüğüne evinize 
almak isteyeceksiniz. İhtiyatı elden bırakmamaya dikkat edin. 
Kişinin aileniz tarafından hoş karşılanacağından ve sizi para, 
bağlantı ya da barınak için sömürmeye çalışmadığından emin 
olun. Buna izin verirseniz, ona sadece zarar vermiş ve onun sami-
mi olmamasını mümkün kılmış olursunuz. Onun iyileşmesinden 
ziyade yıkımına destek oluyor olabilirsiniz.  

Bu sorumluluklardan asla kaçmayın; ama bunları üstünü-
ze alırsanız da doğru şeyi yaptığınızdan emin olun. Başkaları-
na yardım etmek, sizin iyileşmenizin anahtarıdır. Ara sıra nazik 
bir davranışta bulunmak yeterli değildir. Gerektiği takdirde her 
gün hayırsever olmalısınız. Bu birçok gece uykunuzun kaçacağı, 
zevklerinize büyük müdahalelerin olabileceği, işinize mâni ola-
bilecek durumların yaşanabileceği anlamına gelebilir. Paranızı ve 
evinizi paylaşmanız, aşırı heyecanlanmış ev hanımlarını teselli 
etmeniz, sulh mahkemelerine, sağlık evlerine, hastanelere, hapis-
hanelere ve akıl hastanelerine sayısız ziyarette bulunmanız gere-
kebilir. Telefonunuz gece gündüz demeden çalabilir. Eşiniz onu 
ihmal ettiğinizi söyleyebilir. Sarhoş biri evinizdeki mobilyaları 
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parçalayabilir ya da bir şilteyi ateşe verebilir. Eğer saldırgansa 
onunla kavga etmeniz gerekebilir. Bazen bir doktoru aramanız ve 
direktifleri uyarınca birine yatıştırıcı iğne yapmanız gerekebilir. 
Başka zamanlar polisi ya da ambulansı aramanız gerekecektir. 
Ara sıra böyle durumlarla karışılacaksınız. 

Bir alkoliğin evimizde uzun süre yaşamasına izin vermemiz 
sık yaşanmaz. Bu onun için iyi değildir ve bazen ailelerde ciddi 
sorunlara sebep olabilir. 

Bir alkolik size yanıt vermese bile, ailesini ihmal etmeniz 
için bir sebep yoktur. Onlara dostane yaklaşmaya devam etmeli-
siniz. Yaşam şeklinizi aileye önermelisiniz. Eğer kabul ederlerse 
ve manevi prensipleri uygularlarsa, ailenin reisinin iyileşme şansı 
da büyük oranda artar. Ve o içmeye devam etse bile ailesi yaşamı 
daha katlanılabilir bulacaktır. 

İyileşmeye gücü yeten ve istekli olan alkolik tipinin kelime-
nin tam anlamıyla hayır görmeye pek ihtiyacı ya da isteği olmaz. 
Alkolü yenmeden para ve barınak diye tutturanlar yanlış yolda-
dırlar. Yine de gerekli olduğunda, biz tam da bu şeyleri birbi-
rimize sağlamak için büyük cefalar çekeriz. Bu kulağa tutarsız 
geliyor olabilir; ama bizim için değildir. 

Mesele verme meselesi değil, ne zaman ve nasıl verileceği-
nin meselesidir. Başarıyı başarısızlıktan ayıran bir meseledir bu. 
Çalışmalarımızı bir tepside ona sunduğumuz an alkolik, Tanrı ye-
rine bizden medet ummaya başlar. Şunu ya da bunu ister; maddi 
ihtiyaçları karşılanana değin alkolün altından kalkamayacağını 
savunur. Saçmalık. Bazılarımız bu gerçeği kavrayana kadar çok 
vurucu darbeler yedik: İşli ya da işsiz, eşli ya da eşsiz; gücümüzü 
Tanrı yerine başkalarından almayı bırakana kadar içkiyi bıraka-
mıyoruz. 

Herkese rağmen iyileşebileceği fikri herkesin aklına kazın-
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sın. Tek koşul Tanrı’ya güvenmesi ve bahar temizliğini yapma-
sıdır. 

Şimdi de hane içindeki sorunlara bakalım: Boşanma veya 
ayrılık söz konusu olabilir ya da sadece ilişkiler gerilmiştir. Ada-
yınız ailesine telafi edebileceği kadarını telafi etmiş ve yaşamını 
yönlendiren yeni prensipleri ayrıntılarıyla açıklamış ise bu pren-
sipleri kendi evinde eyleme dökmesi gerekir. Tabi, eğer bir eve 
sahip olacak kadar şanslı ise. Ailesi birçok konuda kusur sahi-
bi olsa bile o, bunları kafaya takmamalıdır. Kendi maneviyatını 
göstermeye bakmalıdır. Tartışmadan ve suç aramaktan vebadan 
kaçar gibi kaçılmalıdır. Bu, çoğu evde yapılması zor bir şeydir 
ama eğer ki bir sonuç alma beklentisi varsa yapılması zorunludur. 
Eğer birkaç ay devam edilirse birinin ailesi üzerinde büyük etkisi 
olacaktır. En uyumsuz insanlar bile üzerinde buluşabilecekleri bir 
temelin olduğunu keşfederler. Yavaş yavaş aile de kendi kusur-
larını görüp bunları itiraf edebilir. Bunlar o zaman yardımın ve 
arkadaş canlılığının hâkim olduğu bir atmosferde tartışılabilir. 

Elle tutulur sonuçları gördükten sonra belki aile de bunun 
bir parçası olmak isteyecektir. Eğer ki alkolik kim ne derse desin 
ve yaparsa yapsın ayık, düşünceli ve yardımsever kalabileceğini 
gösterirse, bunlar zaman içinde doğal olarak kendiliğinden geli-
şir. Tabii hepimiz çoğu kez bu standardın altında kalırız. Fakat 
verdiğimiz zararları hemen telafi etmeye çalışmak zorundayız 
yoksa bedelini içip dağıtarak öderiz. 

Eğer bir boşanma ya da ayrılık olursa, tekrar bir araya gel-
mek için yersiz bir acele olmamalıdır. Erkek iyileştiğinden emin 
olmalıdır. Eşi de onun yeni yaşam tarzını bütünüyle kavramalıdır. 
Eğer eski ilişkileri devam edecekse, daha iyi bir temel üzerinde 
devam etmelidir çünkü bir önceki işe yaramamıştır. Bu her alan-
da yeni bir tutum ve ruh anlamına gelir. Bazen çift söz konusu 
herkesin iyiliği için ayrı kalmalıdır. Tabii ki buna bir kural konu-
lamaz. Bırakın alkolik günbegün programına devam etsin. Bera-
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ber yaşamanın zamanı geldiğinde bu iki tarafa da belli olacaktır. 

Hiçbir alkolik ailesini geri almadan iyileşemeyeceğini söy-
lemesin. Durum bu değil. Bazı durumlarda eş bir sebepten ya da 
diğerinden ötürü asla geri gelmez. Adaya iyileşmesinin insanla-
ra bağlı olmadığını hatırlatın. İyileşmesi Tanrı ile olan ilişkisine 
bağlıdır. Ailesi geri dönmeyen insanların iyileştiğine de tanık ol-
duk; ailesi erkenden geri dönenlerin tekrar çukura düştüğünü de 
gördük. 

Hem siz hem de adayınız bu manevi gelişim yolunu her gün 
yürümelisiniz. Eğer devam ederseniz, takdire şayan şeyler yaşa-
nacaktır. Geriye dönüp baktığımızda, kendimizi Tanrı’nın ellerine 
bıraktığımız zaman bize gelenlerin planlayabileceklerimizden çok 
daha iyi olduğunu görürüz. Daha Yüksek bir Güç’ün size dikte et-
tiklerini takip edin. Şu anki koşullarınızdan bağımsız olarak, yeni 
ve harika bir dünyada yaşayacaksınız. 

Biriyle ve ailesiyle çalışırken kavgalarına müdahil olmama-
ya dikkat edin. Eğer müdahil olursanız, yardımcı olma şansınızı 
yitirebilirsiniz. Fakat kişinin ailesine çok hasta biri olduğunu ve 
ona hasta gibi davranılması gerektiğini vurgulayın. Dargınlık ve 
kıskançlık uyandırmamaları yönünde uyarılarda bulunun. Karak-
terindeki kusurların bir gecede ortadan kaybolmayacağını belirtin. 
Bir büyüme sürecine girdiğini gösterin. Sabırsız oldukları zaman 
onlardan o mübarek gerçeği, muhatap oldukları kişinin ayık oldu-
ğu gerçeğini hatırlamalarını isteyin. 

 Eğer siz kendi hanenizdeki sorunları çözmekte başarılı ol-
muşsanız, yeni gelen kişinin ailesine de bunu nasıl başardığınızı 
anlatın. Bu şekilde onları eleştirmeden doğru yola sokabilirsiniz. 
Sizin ve eşinizin işleri yoluna koyma hikayeniz her türlü eleştiri-
den daha değerli olacaktır. 

 Manevi olarak zinde olduğumuzu varsayalım; bir alkoliğin 
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yapmaması gereken her türlü şeyi yapabiliriz. İnsanlar içkinin 
servis edildiği yerlere gitmememiz gerektiğini söylediler; evimiz-
de içki tutmamamızı, içki içen arkadaşlarımızı dışlamamızı, içki 
gösterilen filmlere gitmekten kaçınmamızı, barlara gitmememi-
zi, evlerine gittiğimiz arkadaşlarımızın içki şişelerini saklamaları 
gerektiğini, alkolü düşünmememizi ve alkolün bize hiç hatırlatıl-
maması gerektiğini söylediler. Tecrübelerimiz bize bunların illa 
böyle olması gerekmediğini söylüyor. 

Biz bu koşullara her gün uyuyoruz. Bunlara uyamayan bir 
alkoliğin hala alkolik bir zihni vardır. Manevi konumuyla ilgili 
bir sorun var demektir. Ayık kalmak için tek şansını Grönland 
Buzdağı gibi bir yerde bulabilir ve orada bile bir Eskimo bir şişe 
viski ile gelip bir çuval inciri berbat edebilir! Bunu alkol proble-
minden kaçacağı düşüncesi ile eşini uzak yerlere gönderen her 
kadına sorabilirsiniz.  

 Bizim inancımıza göre, alkolle savaşırken kişiyi cazibeden 
koruyan bir kalkan önerisinde bulunan tüm tasarılar başarısızlığa 
mahkûmdur. Eğer alkolik kendisini korumaya çalışırsa bir süre 
başarılı olabilir; ama bu sık sık çok daha büyük bir patlama ile 
son bulur. Biz bu metotları denedik. İmkânsızı başarmaya çalışan 
bu denemeler her zaman başarısızlıkla sonuçlandı. 

 Bizim kuralımız, eğer orada bulunmamız için geçerli bir se-
bep varsa içki içilen yerlerden kaçınmamaktır. Bunun içinde bar-
lar, gece kulüpleri, danslar, resepsiyonlar, düğünler ve her türlü 
şamata vardır. Alkoliklerle tecrübesi olan biri için bu ilahi takdiri 
kışkırtmak gibi gelebilir ama değildir. 

Önemli bir nitelik belirttiğimize dikkatinizi çekeriz. Bu se-
beple, her etkinlikte kendinize, “Bu mekana gitmek için iyi bir 
sosyal, iş ya da kişisel sebebim var mı? Yoksa böyle yerlerin 
atmosferinden kendime biraz dolaylı zevk koparmayı mı bekli-
yorum?” diye sorun. Eğer bu sorulara tatmin edici bir cevap ve-
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rebiliyorsanız, kendinizi sıkmanız için bir sebep yok. Gidin ya 
da uzak kalın. Size hangisi daha iyi geliyorsa onu yapın. Fakat 
önce sağlam bir manevi temel üzerinde durup durmadığınızdan 
ve gitmekteki dürtünüzün baştan aşağı iyi olduğundan emin olun. 
Etkinlikten ne alacağınızı düşünmeyin. Ona ne katabileceğinizi 
düşünün. Fakat eğer dayanıksız hissediyorsanız, o etkinlik yerine 
başka bir alkolik ile çalışmanız daha iyi olacaktır. 

Neden içkili ortamlarda suratınız iki karış oturup eski güzel 
günleri hatırlayarak iç geçiresiniz ki? Eğer mutlu bir etkinlik ise 
oradakilerin neşesini artırmaya çalışın. Eğer bir iş etkinliğiyse 
gidin ve şevkle işinizle ilgilenin. Eğer barda yemek isteyen bi-
riyle beraberseniz, hayhay, gidin ve ona eşlik edin. Arkadaşları-
nız sizin için alışkanlıklarını değiştirmek zorunda olmadıklarını 
bilsinler. Doğru yer ve doğru zamanı bulduğunuzda tüm arka-
daşlarınıza alkolün neden size uymadığını anlatın. Bunu detay-
lıca yaparsanız çok kişi sizi içmeye çağırmayacaktır. Siz içerken 
yavaş yavaş hayattan uzaklaşıyordunuz. Şimdi sosyal hayatınızı 
geri alıyorsunuz. Sırf arkadaşlarınız içki içiyor diye tekrar geri 
çekilmeye başlamayın. 

Şimdi sizin işiniz diğerlerine en çok fayda sağlayabileceğiniz 
yerde olmak. Bu yüzden asla birilerine yardımcı olabileceğiniz 
yerlere gitmekte tereddüt etmeyin. Böyle bir işi yaparken, dün-
yanın en pis yerine gitmeniz gerekse bile tereddüt etmemelisiniz. 
Bu dürtülerle hayata bir şeyler katmaya devam edin ve Tanrı size 
zarar gelmesini engelleyecektir.  

Çoğumuzun evinde içki vardır. Aramıza yeni katılan toy üye-
lerimiz akşamdan kalma olduklarında onlara yardımcı olmak için 
sık sık içkiye gerek duyarız. Bazılarımız hala alkolik olmayan 
arkadaşlarına ikram ederler. Fakat bazılarımız da kimseye içki ik-
ram etmememiz gerektiğini düşünür. Bu konuyu asla tartışmayız. 
Kendi koşullarının ışığı altında her ailenin kendileri adına karar 
vermesi gerektiğini düşünürüz. 



121

Adsız Alkolikler

Bir kurum olarak asla içki içmeye karşı bir hoşgörüsüzlük 
ya da nefret göstermemeye dikkat ederiz. Tecrübelerimiz böyle 
bir tutumun kimseye yardımcı olmadığını gösteriyor. Her yeni 
alkolik içimizde bu ruhu arar ve cadı avcıları olmadığımızı gö-
rünce oldukça rahatlar. Hoşgörüsüzlük ruhu, böylesi bir aptallık 
söz konusu olmasa hayatı kurtarılabilecek olan alkolikleri itebilir. 
İçkiyle savaş davasına bile bir yardımımız olmaz zira bin içici-
den biri bile içkiden nefret eden birinden alkol üzerine bir şeyler 
duymak istemez.  

Bir gün Adsız Alkolikler’in alkol probleminin vahim doğa-
sını kamuoyunun daha iyi bir şekilde fark etmesine yardım ede-
ceğini umuyoruz. Fakat tutumumuz karamsar ve düşmanca ise 
kimseye çok bir yardımımız dokunmayacaktır. İçki içenler buna 
müsamaha etmez. 

Bizim sorunlarımız önünde sonunda kendi eserimizdi. Şişe-
ler sadece bir sembolden ibaretti. Hem biz biriyle ya da bir şeyle 
kavga etmeyi bıraktık. Bırakmak zorundayız!  
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 SEKİZİNCİ BÖLÜM

EŞLER İÇİN

Birkaç istisna dışında kitabımız şimdiye dek erkeklerden 
bahsetti. Ancak söylediklerimiz kadınlar için de bir o kadar ge-
çerlidir. İçen kadınlar adına faaliyetlerimiz artış göstermekte. 
Önerilerimizi denedikleri takdirde kadınların da erkekler kadar 
kolay şekilde sağlıklarını geri kazanabildiğini gösteren her türlü 
kanıt mevcuttur. 

Ancak alkolik her erkek için olayın içine başkaları da dahil-
dir: Bir sonraki yoldan çıkışın korkusuyla titreyen eş, oğullarının 
eriyip gittiğini gören anne ve baba. 

Aramızda henüz mutlu bir çare bulamayanların yanı sıra so-
runları çözülmüş evli kadınlar, akrabalar ve arkadaşlar da var. 
Adsız Alkolikler’in evli kadınlarından çok fazla içen erkeklerin 
eşlerine seslenmelerini istiyoruz. Söyleyecekleri bir alkoliğe kan 
ya da sevgi bağıyla bağlı hemen herkes için geçerli olacaktır: [1]

1 1939’da, A.A’da kadınların az bulunduğu bir zamanda yazılan bu kısım 
evdeki alkoliğin büyük olasılıkla erkek eş olduğunu varsayıyor. Ancak burada su-
nulan önerilerin çoğu hala içmeye devam eden ya da A.A’da iyileşmekte olan kadın 
bir alkolikle yaşayan birisine yardımcı olacak şekilde de uyarlanabilir. 



123

Adsız Alkolikler

Adsız Alkolikler ile evli kadınlar olarak bizler, belki de pek 
azının yapabileceği şekilde sizi anladığımızı hissetmenizi istiyo-
ruz. Yaptığımız hataları incelemek istiyoruz. Size hiçbir durumun 
çok zor ve hiçbir mutsuzluğun üstesinden gelinemeyecek kadar 
büyük olmadığını anlatmak istiyoruz.  

Zorlu bir yolculuk geçirdik; buna şüphe yok. Acı, hüsran, 
hayal kırıklığı, kendine acıma, yanlış anlaşılma ve korkuyla çok 
vakit geçirdik. Bunlar hoş yol arkadaşları değiller. Ağlak bir şef-
kate ve acı bir dargınlığa itildik. Bazılarımız sevdiklerinin bir gün 
yine eskisi gibi olacakları umuduyla bir uç noktadan diğerine gi-
dip geldi.  

Sadakatimiz ve eşlerimizin başlarını dik tutup, diğer erkekler 
gibi olması yönündeki arzumuz her türlü açmaza sebebiyet verdi. 
Özverili ve fedakâr davrandık. Gururumuzu ve eşimizin itibarını 
korumak için sayısız yalan söyledik. Dua ettik; yalvardık ve sa-
bırlı olduk. Acımasızca saldırdık. Kaçtık. Kendimizi kaybettik. 
Dehşete düştük. Şefkat aradık. Misilleme yapmak için başka er-
keklerle ilişkiler yaşadık. 

Çoğu akşam evimiz bir savaş meydanı oldu. Sabahları öpü-
şüp, barıştık. Arkadaşlarımız erkeklerimizi defetmemiz nasiha-
tinde bulundu ve son mertebede bunu yaptık; yalnızca kısa süre 
sonra umutlar içinde, hep umut içinde, yeniden birlikte olmak 
üzere... Eşlerimiz ağızlarına bir daha alkol sürmeyeceklerine dair 
büyük, ciddi yeminler ettiler. Kimsenin onlara inanmayı başa-
ramadığı ve istemediği zamanlarda biz inandık. Sonrasındaysa 
günler, haftalar ya da aylar içerisinde yeni bir infilak... 

Evin erkeğinin ne zaman ve ne halde belireceğini bilmediği-
mizden nadiren evimizde arkadaş ağırlardık. Pek az sosyal mü-
nasebette bulunurduk. Neredeyse yalnız yaşar hale gelmiştik. Dı-
şarıya bir yere davet edildiğimizde eşlerimiz gizlice o kadar çok 
alkol yürütürlerdi ki günü mahvederlerdi. Öte yandan hiçbir şey 
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içmedilerse kendilerine acıyışları onları tatsız kimselere çevirirdi. 

Parasal güvence hiç yoktu. Mevkiler her daim tehlikede ya 
da kaybedilmişti. Maaş zarflarını zırhlı bir araç bile eve getire-
mezdi. Banka hesapları haziran ayında kar misali eriyip giderdi.  

Bazen başka kadınlar vardı. Bunu öğrenmek ne kadar üzü-
cü, onların eşlerimizi bizden daha iyi anladığını işitmek ne kadar 
acımasızcaydı!   

Eve bazen fatura tahsildarları, şerifler, sinirli taksi şoförleri, 
polisler, evsizler, ahbaplar ve hatta kadınlar getirirlerdi. Hiç mi-
safirperver olmadığımızı düşünüyorlardı. “Mızıkçı, dırdırcı, gı-
cık.” Bunları söylerlerdi. Ertesi gün kendilerine gelirlerdi ve biz 
de affedip, unutmaya çalışırdık.  

Çocuklarımızın babalarına karşı olan sevgilerini korumaya 
çabaladık. Küçük olanlara, babalarının hasta olduğunu söyledik 
ki bu, gerçeğe zannettiğimizden daha yakındı. Onlara vurdular; 
kapıları tekmelediler; değerli çanak çömlekleri parçaladılar ve 
piyanonun tuşlarını söktüler. Böyle kargaşaların ortasında bun-
dan böyle daima öteki kadınla yaşayacakları tehdidini savurarak 
çıkıp gidebilirlerdi. Çaresizlik içinde biz bile alkole sarıldık. Bü-
tün sarhoşlukların üstesinden gelecek sarhoşluk. Beklemediğimiz 
sonuç ise bunun eşlerimizin hoşuna gitmiş gibi görünmesiydi. 

Belki bu aşamada boşandık ve çocukları anne ve babamızın 
evine götürdük. Sonrasında ise eşimizin ailesi tarafından bırakıp 
gittiğimiz için şiddetle eleştirildik. Genellikle terk etmedik. Kal-
dık ve devam ettik. Yoksulluk bizi ve ailemizi tehdit ettikçe so-
nunda kendimiz iş arayışına giriştik.  

İçişler arasındaki zaman kısaldıkça, tıbbi tavsiye aramaya 
başladık. Endişe verici fiziksel ve zihinsel belirtiler sevdiklerimi-
zin üstüne çökmüştü; gittikçe yoğunlaşan bir pişmanlık, bunalım 
ve düşkünlük bulutu... Bu şeyler bizi dehşete düşürüyor ve aklı-
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mızı karıştırıyordu. Koşu bandındaki hayvanlar gibi sert zemine 
ulaşmak adına her nafile çabanın ardından yorgunlukla geri dü-
şerek sabır ve bitkinlikle tırmanmaya devam ettik. Çoğumuz tatil 
yerleri, sağlık evleri, hastaneler ve hapishanelere havaleyi içeren 
son aşamaya girmiştik. Bazı zamanlar çığlıklar içinde sayıklama-
lar ve delilik vardı. Ölüm çoğu zaman yakındaydı.  

Bu koşullar altında doğal olarak hatalar yaptık. Bazıları alko-
lizm konusundaki cehaletten kaynaklanmıştı. Bazı zamanlar be-
lirsiz biçimde hasta adamlarla uğraşmakta olduğumuzu sezinle-
dik. Alkolizm hastalığının doğasını tam olarak anlamış olsaydık 
başka şekilde davranabilirdik. 

Eşini, çocuklarını seven adamlar nasıl bu denli düşüncesiz, 
duyarsız ve acımasız olabilirlerdi? Böyle insanların içinde sev-
gi olamayacağını düşünmüştük. Tam da kalpsizliklerinden emin 
olacakken bizi taze bir kararlılık ve yenilenen ilgileriyle şaşırtır-
lardı. Bir süreliğine eski tatlı hallerine bürünürler, sonra bu yeni 
sevgi yapısını fırlatıp atar, tekrar parça pinçik ederlerdi. Neden 
yeniden içmeye başladıkları sorulduğunda saçma bahanelerle ce-
vap verir ya da hiçbir cevap vermezlerdi. Bu durum çok anlaşıl-
maz ve can yakıcıydı. Evlendiğimiz adam konusunda bu denli 
yanılmış olabilir miydik? İçtikleri zamanlar tanımadığımız kişi-
lerdi. Bazen o kadar erişilmez vaziyetteydiler ki etraflarına koca 
bir duvar örülmüş gibiydi.  

Hem ailelerini sevmeseler bile kendileri konusunda nasıl bu 
kadar kör olabilirlerdi? Muhakemelerine, sağduyularına, iradele-
rine ne olmuştu? Neden alkolün onlar için yıkım manasına gel-
diğini görmüyorlardı? Neden bu tehlikelere dikkat çekildiğinde 
katılıyorlar, hemen sonrasında da yine sarhoş oluyorlardı?  

Bunlar alkolik bir eşi olan her kadının aklından geçen soru-
lardan bazılarıdır. Bu kitapta soruların bir kısmının yanıtlandığını 
umuyoruz. Eşiniz alkolizmin her şeyin çarpık ve abartılı olduğu 
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o garip dünyasında yaşıyor olabilir. İyi olan tarafıyla sizi ger-
çekten sevdiğini görebilirsiniz. Elbette uyumsuzluk diye bir şey 
vardır ancak hemen hemen her durumda alkolik yalnızca sevgi-
siz ve düşüncesiz olarak görülür; bu afallatıcı şeyleri söylemesi 
ve yapmasının sebebi genellikle sapmış ve hastalanmış durumda 
olmasıdır. Bugün erkeklerimizin çoğu şimdiye dek olduklarından 
daha iyi eşler ve babalardır.  

Ne söylese yahut yapsa da alkolik eşinizi suçlamamaya çalı-
şın. O yalnızca oldukça hasta ve uzlaşılamaz olan bir başkası. Eli-
nizden geldiğinde ona tıpkı zatürre olmuş gibi muamele gösterin. 
Sizi sinirlendirdiğinde çok hasta olduğunu hatırlayın.  

Yukarıda anlatılanların önemli bir istisnası var. Bazı erkekle-
rin tamamen kötü niyetli olduğunun, ne kadar fazla sabır gösteril-
se de bir şeyin değişmeyeceğinin farkındayız. Bu yapıda bir alko-
lik kitabın bu bölümünü anında başınıza kakabilir. Bunun yanına 
kalmasına izin vermeyin. Eğer onun bu tipte birisi olduğundan 
eminseniz ayrılmanın daha iyi bir karar olduğunu düşünebilirsi-
niz. Sizin ve çocuklarınızın hayatını mahvetmesine izin vermek 
doğru mu? Özellikle de gerçekten bedelini ödemeyi göze aldığı 
takdirde önünde içmesine ve istismarına son vermesini sağlaya-
cak bir yol varken... 

Mücadele ettiğiniz sorun genellikle şu dört kısımdan birine girer:  

Bir: Eşiniz yalnızca ağır bir içici olabilir. Düzenli olarak 
veya sadece belirli durumlarda ağır şekilde içiyor olabilir. Alkole 
belki çok fazla para harcıyordur. Fiziksel ve zihinsel olarak alkol 
onu yavaşlatıyordur ama o bunun farkında değildir. Bazen siz ve 
arkadaşları için bir utanç kaynağıdır. İçişini kontrol edebileceğin-
den, kendisine zararı olmadığından ve yaptığı işte alkolün gerekli 
olduğundan emindir. Ona alkolik olduğu söylenirse bunu muhte-
melen bir hakaret olarak alacaktır. Bu dünya onun gibi insanlarla 
doludur. Bazıları ölçülü olmayı veya tamamen bırakmayı başa-
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rabilirken bazılarıysa başaramaz. İçmeye devam edenlerin hatırı 
sayılır bir kısmı bir süre sonra gerçek alkoliklere dönüşecektir. 

İki: Eşiniz hakimiyet eksikliği gösteriyor çünkü istese de içme-
den duramıyor. Çoğu zaman içerken tamamen kontrolden çıkıyor. 
Vaziyetin böyle olduğunu kabul ediyor ama daha iyi olacağından 
emin. Sizin desteğiniz olsun veya olmasın, azaltmak ya da bırak-
mak için çeşitli yöntemler denemeye başlamış durumda. Belki ar-
kadaşlarını kaybetmeye başladı. İş hayatı bir miktar zarar görebilir. 
Bazı zamanlar endişeli oluyor ve diğer insanlar gibi içemediğinin 
farkına varıyor. Bazen gerginliğini dizginlemek için sabahtan baş-
layıp gün içerisinde de içmeye devam ediyor. Çok fazla içtiği se-
ferler sonrasında pişman oluyor ve size bırakmak istediğini söylü-
yor. Gel gör ki bu seferlerden birini atlattığı zaman tekrar nasıl bir 
sonrakinde daha az içmeyi başarabileceğini düşünmeye başlıyor. 
Bu kişinin tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Bunlar gerçek bir al-
koliğin belirtileridir. Belki işlerini halen oldukça iyi yürütebilecek 
durumdadır. Katiyen her şeyi mahvetmiş değildir. Kendi aramızda 
söylediğimiz gibi, “Bırakmayı istemeyi istemektedir.” 

Üç: Bu eş, iki numaralı eşten epey daha ileri gitti. Bir zaman-
lar iki numara gibi olsa bile durumu kötüleşti. Arkadaşları sessiz-
ce onu bırakıp gitti. Evi neredeyse harabe halinde ve bir mevkide 
tutunamıyor. Belki bir doktordan onun için yardım istendi ve yıp-
ratıcı hastane ve sağlık evi ziyaretleri başladı. Diğer insanlar gibi 
içemediğini kabul ediyor ama nedenini göremiyor. Başarmak 
için hala bir yol bulabileceği inancına tutunuyor. Bunu çaresizce 
arzulasa da bırakamayacağı noktaya gelmiş olabilir. Bu kişinin 
durumu sizin için yanıtlamayı deneyeceğimiz ilave sorular ortaya 
koyuyor. Böylesi bir durumda oldukça ümitli olabilirsiniz. 

Dört: Kendisine dair umudunuzu tamamen yitirdiğiniz bir 
eşe sahip olabilirsiniz. Bir kurumdan diğerine yerleştiriliyor. 
Sarhoş olduğu zamanlar saldırgan ya da tamamen delirmiş gibi 
görünüyor. Bazen hastaneden eve gelirken yol üzerinde içiyor. 



128

Adsız Alkolikler

Belki de alkol krizi geçirdi. Doktorlar başlarını sallayarak onu bir 
hastaneye yatırmanız tavsiyesinde bulunuyorlar. Belki de çoktan 
ondan kurtulmaya mecbur kaldınız. Bu resim göründüğü kadar 
karanlık olmayabilir. Eşlerimizin çoğu en az bu kadar kötü du-
rumdaydı. Yine de iyileştiler. 

Şimdi bir numaralı eşe geri dönelim. İlginç şekilde bu kişiyle 
baş etmesi genellikle zordur. İçmekten keyif alır. Bu onun hayal 
gücünü harekete geçirir. Bir kadehten sonra kendini arkadaşlarına 
daha yakın hisseder. İpin ucunu kaçırmadığında onunla içmekten 
belki siz de keyif alıyorsunuzdur. Ateşinizin önünde içerek ve 
muhabbet ederek mutlu akşamlar geçirmişsinizdir. Belki ikiniz 
de alkol olmadan sıkıcı olacak partileri seviyorsunuzdur. Biz de 
böyle akşamların keyfini çıkardık; iyi zaman geçirdik. Alkolün 
sosyal açıdan yardımcı olan tarafı hakkında tamamen bilinçliyiz. 
Hepimiz olmasa da bazılarımız makul şekilde kullanıldığı takdir-
de alkolün avantajları olduğunu düşünüyor. 

Başarının ilk ilkesi asla sinirlenmemeniz gerektiğidir. Eşiniz 
katlanılmaz hale gelse ve onu geçici olarak bırakmak zorunda 
kalsanız bile giderken kin gütmeden gidin. Sabır ve iyi huy birin-
ci dereceden gereklidir. 

Bir sonraki kanaatimiz ona asla alkol konusunda ne yapması 
gerektiğini söylememeniz. Eğer sizin dırdırcı ve gıcık birisi ol-
duğunuz fikrini benimserse yararlı bir şey başarma şansınız sıfır 
olabilir. Bunu daha fazla içmek için bir bahane olarak kullana-
caktır. Size yanlış anlaşıldığını söyleyecektir. Bu sizin için yalnız 
akşamlara sebebiyet verebilir. Kendisini teselli etmesi için başka-
sını arayabilir ve bu her zaman başka bir erkek olmayabilir. 

Eşinizin içki alışkanlığının çocuklarınız ve arkadaşlarınızla 
ilişkilerinizi bozmasına izin vermeyin. Yoldaşlığınıza ve yardı-
mınıza ihtiyaçları var. Eşiniz içmeye devam etse de dolu ve an-
lamlı bir hayata sahip olmanız mümkün. Bu şartlar altında kor-
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kusuz, hatta mutlu olan kadınlar biliyoruz. Eşinizi ıslah etmeyi 
kendinize amaç haline getirmeyin. Ne kadar çok çabalasanız da 
bunu başaramayabilirsiniz. 

Bu tavsiyelere uymanın bazen zor olduğunu biliyoruz an-
cak onları gözetmek konusunda başarılı olabilirseniz birçok kalp 
kırıklığını önlemiş olacaksınız. Eşiniz mantığınızı ve sabrınızı 
takdir etmeye başlayabilir. Bu durum onun alkolizm sorunu hak-
kında arkadaşça bir konuşma için zemin hazırlayabilir. Böyle bir 
tartışmada eleştirici olmadığınızdan emin olun. Eleştirmektense 
kendinizi onun yerine koymayı deneyin. Yerici değil yardımcı ol-
mayı istediğinizi görmesini sağlayın. 

Bir tartışma meydana geldiğinde ona bu kitabı ya da en azın-
dan alkolizmle ilgili bölümü okumasını önerebilirsiniz. Belki 
gereksiz yere de olsa ona endişelendiğinizi söyleyin. Çok fazla 
içenlerin aldığı riskleri tam olarak anlaması gerektiği için konu-
yu daha iyi kavramak zorunda olduğunu düşünüyorsunuz. Onun 
bırakmak ya da azaltmak için gerekli güce sahip olduğuna inan-
dığınızı gösterin. Dırdırcı birisi olmaya çalışmadığınızı, yalnızca 
sağlığını korumasını istediğinizi söyleyin. Bu şekilde onda alko-
lizm konusunda bir merak uyandırmakta başarılı olabilirsiniz. 

Muhtemelen tanıdıkları arasında birkaç alkolik mevcuttur. 

Onlarla ikinizin birden ilgilenmesini önerebilirsiniz. Alko-
likler başka alkoliklere yardım etmeyi sever. Eşiniz onlardan bi-
riyle konuşmaya istekli olabilir. 

Eğer bu tarz bir yaklaşım eşinizin ilgisini cezbetmezse ko-
nuyu kapatmak en iyisi olabilir ama arkadaşça bir konuşmadan 
sonra eşiniz muhtemelen mevzuyu yeniden gündeme getirecek-
tir. Bu sabırlı bir bekleyiş gerektirebilir ama buna değecektir. Bu 
sırada başka bir alkoliğin eşine yardım etmeyi deneyebilirsiniz. 
Eğer bu ilkelere göre hareket ederseniz eşiniz içmeyi bırakabilir 
ya da azaltabilir. 
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Eşinizin bir de iki numaranın tasvirine uyduğunu varsaya-
lım. Bir numara için geçerli olan ilkelerin aynısı uygulanmalıdır. 
Ancak çok fazla içtiği bir durumdan sonra ona alkolü gerçekten 
bırakmayı isteyip istemediğini sorun. Bunu kendiniz ya da başka 
birisi için istemeyin. Sadece onun isteyip istemediğini sorun. 

Muhtemelen bunu isteyecektir. Ona elinizdeki kitabı gösterin 
ve alkolizm hakkında bulduklarınızı anlatın. Kendileri de birer 
alkolik olarak kitabın yazarlarının meseleyi anladığını gösterin. 
Okuduğunuz ilginç hikayelerden birkaçını anlatın. Ruhani bir 
tedaviden çekineceğini düşünüyorsanız alkolizmle ilgili bölüme 
göz atmasını isteyin. Bunun ardından onda belki devam etmek 
için bir merak uyanmış olacak. 

Eğer eşiniz hevesliyse yardımınız çok şey ifade edecektir. İl-
gisizse veya bir alkolik olmadığını düşünüyorsa onu yalnız bırak-
manızı öneriyoruz. Programımızı takip etmesi konusunda ısrarcı 
olmaktan kaçının. Tohum zihnine atıldı.  Kendisi gibi binlerce 
kişinin iyileştiğini biliyor. Ama içtikten sonra bunu ona hatırlat-
mayın çünkü sinirlenebilir. Er ya da geç onu kitabı bir kez daha 
okurken bulmanız muhtemeldir. Tekrar eden tökezlemelerin onu 
bir şeyler yapması gerektiği konusunda ikna etmesini bekleyin; 
çünkü ne kadar acele ettirirseniz iyileşmesi o kadar ertelenebilir. 

Eğer üç numara tipinde bir eşe sahipseniz şanslı olabilirsiniz. 
Bırakmayı istediğinden emin şekilde bu kitabı elinize alabilir, 
petrol bulmuşçasına sevinerek ona gidebilirsiniz. O sizin coşku-
nuzu paylaşmayabilir ama kitabı kesinlikle okuyacaktır ve derhal 
programı uygulamaya başlaması olasıdır. Eğer başlamazsa muh-
temelen fazla beklemeyeceksiniz. Tekrar ediyoruz; bunaltıcı ol-
mamalısınız. Güler bir yüzle içki seferlerini atlatmasına yardımcı 
olun. Durumu veya bu kitabı sadece eşiniz meseleyi gündeme ge-
tirdiğinde konuşun. Bazı vakalarda kitabı aile dışından birilerinin 
sunması daha iyi olabilir. Onlar karşıtlık uyandırmadan eyleme 
teşvik edebilirler. Eğer eşiniz alkolün haricinde normal bir birey-
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se bu aşamada şansınız epey yüksek demektir. 

Dördüncü kısımdaki adamların tamamen ümitsiz olduğu-
nu varsaymanız beklenebilir ancak durum öyle değil. Adsız 
Alkolikler’in çoğu o haldeydi. Herkes onlardan umudu kesmişti. 
Yenilgi kaçınılmaz görünüyordu. Gel gör ki böyle adamlar birçok 
kez çarpıcı ve kuvvetli şekilde iyileşmişlerdir. 

İstisnalar da vardır. Bazı adamlar alkolden o kadar kötü et-
kilenmiş durumdadırlar ki bırakamazlar. Bazen alkolizmin başka 
rahatsızlıklar tarafından daha karmaşık hale getirildiği vakalar 
görülür. İyi bir doktor ya da psikiyatrist size bu yeni zorlukların 
ciddi olup olmadığını söyleyebilir. Her koşulda eşinizin bu kitabı 
okumasını sağlamaya çalışın. Hevesli bir şekilde tepki verebilir. 
Eğer halihazırda bir kurumda tedavi görüyorsa, sizi ve doktorunu 
ciddi olduğu konusunda ikna edebilirse ve doktoru zihin durumu-
nun çok olağandışı veya tehlikeli olduğunu düşünmüyorsa ona 
yöntemimizi denemesi için bir şans verin. Bu tavsiyeyi güvenle 
veriyoruz. Çünkü yıllardır şu veya bu kuruma yatırılmış alkolik-
lerle çalışıyoruz. Bu kitap ilk yayımlandığından bu yana A.A. her 
çeşit hastaneden binlerce alkoliğin taburcu edilmelerini sağladı. 
Çoğunluğu da asla geri dönmedi. Tanrı’nın gücü engindir! 

Elinizdeki durum bunun tam tersi de olabilir. Belki de ser-
best dolaşan ama bir yere yatırılması gereken bir eşiniz var. Bazı 
adamlar alkolizmin üstesinden gelemezler veya gelmeyecekler-
dir. Çok tehlikeli hale geldiklerinde yapılabilecek en düşünceli 
şeyin onları bir yere kapatmak olduğunu düşünüyoruz ancak tabii 
ki her zaman iyi bir doktora danışılmalıdır. Böyle adamların eşle-
ri ve çocukları korkunç şekilde zarar görürler fakat onların kendi 
gördüklerinden daha fazlasını değil. 

Yine de bazen hayata sıfırdan başlamanız gerekir. Bunu ya-
pan kadınlar tanıyoruz. Böyle kadınlar ruhani bir hayat yolu be-
nimserlerse yolculukları daha kolay olacaktır. 
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Eğer eşiniz bir içiciyse muhtemelen diğer insanların ne dedi-
ği hakkında endişeleniyor ve arkadaşlarınızla buluşmaktan nefret 
ediyorsunuz. Gittikçe daha fazla içinize kapanıyor ve herkesin evi-
nizdeki durumlar hakkında konuştuğunu düşünüyorsunuz. Kendi 
anne babanızla bile alkol meselesini konuşmaktan kaçınıyorsunuz. 
Çocuklara ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Eşiniz kötü durum-
dayken korku içinde gözlerden uzak yaşıyor ve telefonun hiç icat 
edilmemiş olmasını diliyorsunuz. 

Bu mahcubiyeti büyük oranda gereksiz buluyoruz. Eşinizi 
uzun uzadıya tartışmadan ve sakin bir biçimde arkadaşlarınızın bu 
hastalığın doğasını öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Ancak eşinizi 
utandırmama ya da zarar vermeme konusunda ihtiyatlı olmalısınız. 

Bu insanlara dikkatlice eşinizin hasta birisi olduğunu anlat-
tığınızda yeni bir hava yaratmış olacaksınız. Sıcakkanlı bir anla-
yışın artmasıyla birlikte arkadaşlarınızla aranızda oluşan engeller 
yok olup gidecek. Artık utangaç hissetmeyecek ya da sanki eşiniz 
zayıf bir kişilikmiş gibi özür dilemek zorunda olduğunuzu düşün-
meyeceksiniz. O her şey olabilir ama zayıf değil. Yeni cesareti-
niz, iyi mizacınız ve kendi durumunuzdan fazla kaygı duymayan 
haliniz sosyal anlamda sizin için harikalar yaratacak. 

Aynı ilke çocuklarla ilgilenirken de geçerlidir. Babalarından 
gerçekten korunmaları gerekmedikleri sürece eşiniz içerken ço-
cuklarla girdiği bir tartışmada taraf olmamak en iyisidir. Enerji-
nizi her anlamda daha anlayışlı bir ortam oluşturmaya harcayın. 
Bunun ardından her sorunlu içicinin evini ele geçiren o korkunç 
gerginlik azalacaktır. 

Sıklıkla eşinizin patronuna ve arkadaşlarına aslında sarhoş 
olduğu halde hasta olduğunu söylemek zorunda kaldınız. Bu so-
rulara cevap vermekten olabildiğince kaçının. Mümkünse açıkla-
mayı eşiniz yapsın. Onu korumaya olan arzunuz nerede olduğunu 
ve ne yaptığını bilmeye hakkı olan insanlara yalan söylemenize 
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sebep olmamalı. Bunu ayık ve moralinin yerinde olduğu bir za-
man eşinizle tartışın. Sizi tekrar böyle bir durumun içinde bıra-
kırsa ne yapmanız gerektiğini sorun. Ancak bir önceki sefer ko-
nusunda alıngan olmamaya dikkat edin. 

Felç edici başka bir korku vardır. Eşinizin konumunu kay-
bedeceğinden korkuyor olabilirsiniz; belki de sizi ve çocukları 
bekleyen utancı ve zor zamanları düşünüyorsunuzdur. Bu tecrübe 
ilk kez başınıza geliyor olabilir. Bunu daha önce birkaç kez ya-
şamış da olabilirsiniz. Şayet tekrarlanırsa bunu farklı bir açıdan 
değerlendirin. Bu belki de sizin için bir nimet olacak! Bu durum 
eşinizi alkolü hepten bırakma konusunda ikna edebilir. Artık is-
terse bırakabileceğini de biliyorsunuz! Defalarca bu görünüşte 
musibet olan şey bizim için bir lütuf oldu çünkü Tanrı’yı bulma-
mıza giden bir yol açtı. 

Başka yerlerde hayatın ruhani bir düzlemde yaşandığında 
çok daha iyi olduğundan bahsettik. Eğer Tanrı asırlar kadar eski 
alkolizm sorununu çözebiliyorsa sizin de sorununuzu çözebilir. 
Biz evli kadınlar gördük ki herkes gibi biz de gurur, kendine acı-
ma, gösteriş ve benmerkezci insanı yaratan her türlü diğer şeyden 
müzdariptik; bencillik ve sahtekarlıktan muaf değildik. Eşlerimiz 
hayatlarında ruhani ilkeleri uygulamaya başladıkça biz de böyle 
yapmanın cazibesini görmeye başladık. 

Başlangıçta bazılarımız bu yardıma ihtiyacı olduğuna inan-
madılar. Bütünüyle bakıldığında eğer eşlerimiz içmeyi bıraksa 
çok daha sevimli olabilecek olan iyi kadınlar olduğumuzu dü-
şündük. Ama Tanrı’ya ihtiyaç duymayacak kadar iyi olduğumuz 
düşüncesi saçmaydı. Şimdi hayatımızın her alanında ruhani ilke-
leri uygulamaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda kendi sorunları-
mızın da çözüldüğünü görüyoruz; daha sonra korkunun, kaygının 
ve incinmiş duyguların yok oluşunu hissetmek muhteşem bir şey. 
Programımızı denemenizde ısrar ediyoruz çünkü hiçbir şey eşini-
ze Tanrı’nın yardımıyla belirleyeceğiniz, kökten değişmiş bir tu-
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tum kadar yardımcı olmayacaktır. Eğer yapabiliyorsanız eşinizle 
devam edin. 

Eğer siz ve eşiniz aciliyet teşkil eden bu alkol sorununa bir 
çözüm bulabilirseniz şüphesiz ki çok mutlu olacaksınız. Ancak 
bütün sorunlar bir anda çözülmüş olmayacak. Tohum yeni bir 
toprakta filizlenmeye başladı fakat büyüme henüz başlıyor. Yeni 
bulduğunuz mutluluğa rağmen inişler ve çıkışlar olacak. Eski so-
runların birçoğu halen sizinle olacak ve olması gereken de bu. 

Hem sizin hem eşinizin inanç ve samimiyeti sınamaya tabi tu-
tulacak. Bu idmanlara eğitiminizin bir parçası olarak bakılmalıdır 
çünkü bu şekilde yaşamayı öğreniyor olacaksınız. Hatalar yapa-
caksınız ama eğer samimiyseniz bu hatalar sizi aşağıya çekmeye-
cek. Bunun yerine onlardan çıkar sağlayacaksınız. Onları alt ettiği-
nizde daha iyi bir yaşam biçimi açığa çıkacak. 

Takılacağınız engellerden birkaçı sinir, incinmiş duygular 
ve dargınlıklardır. Eşiniz bazen uzlaşılmaz olacak ve onu eleştir-
mek isteyeceksiniz. Ufukta küçük bir noktaymış gibi görünenler 
kocaman tartışma bulutları olup tepenizde toplanabilir. Bu ailevi 
geçimsizlikler özellikle de eşiniz için oldukça tehlikelidir. Çoğu 
zaman onlardan kaçınma ya da onları denetim altında tutma yü-
kümlülüğünü siz üstlenmelisiniz. Dargınlığın bir alkolik için 
ölümcül bir tehlike olduğunu asla unutmayın. Gerçekten bir fi-
kir ayrılığının olduğu her durumda eşinize katılmanız gerektiğini 
kastetmiyoruz. Sadece gücenmiş ya da eleştirel bir havayla ona 
karşı çıkmamaya dikkat edin. 

Siz ve eşiniz önemli sorunlardan önemsiz olanlara nazaran 
daha kolay bir biçimde kurtulabildiğinizi göreceksiniz. Hararet-
li bir tartışma yaşadığınız bir sonraki durumda gülümsemek ve, 
“İş ciddileşiyor; rahatsız olduğum için özür dilerim. Bunu başka 
bir zaman konuşalım,” demek ikinizin de önceliği olmalı. Eğer 
eşiniz ruhani bir temelde yaşamaya çalışıyorsa o da tartışma ve 
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kavgadan kaçınmak için elinden geleni yapacaktır.  

Eşiniz size ayıklıktan daha fazlasını borçlu olduğunu biliyor. 
Yaptıklarını telafi etmek istiyor. Yine de ondan çok fazla şey bek-
lememelisiniz. Onun düşünüş ve davranış biçimi yıllardır devam 
eden alışkanlıkların ürünüdür. Sabır, hoşgörü ve anlayış anahtar 
kelimelerdir. Siz ona bunları gösterirseniz bunlar da ondan size 
geri yansıyacaktır. Kural yaşamak ve yaşatmaktır. Eğer ikiniz de 
eksiklerinizi gidermeye çalışırsanız birbirinizi eleştirmeye çok da 
gerek kalmayacaktır. 

Biz kadınlar kalbimizde hep mükemmel erkeğin, eşimiz ol-
masını istediğimiz o adamın resmini taşırız. Alkol sorunu hallol-
duktan sonra onun bu ideal erkeğe dönüşeceğini düşünmek dün-
yadaki en doğal durumdur. Muhtemelen dönüşmeyecektir çünkü 
sizin gibi o da gelişimine yeni başlıyor. Sabırlı olun. 

Kendimizi kaptırabileceğimiz bir başka duygu da aşk ve sa-
dakatin eşlerimizi alkolizmden kurtarmaya yetmemiş olmasının 
hayal kırıklığıdır. Bir kitabın içindekilerin ya da başka bir alkoli-
ğin birkaç haftada bizim yıllardır başaramadığımız şeyi başarmış 
olduğunu düşünmek hoşumuza gitmez. Böyle anlarda alkolizmin 
üzerinde hiçbir gücümüzün bulunmadığı bir hastalık olduğu ger-
çeğini unuturuz. Onu ruhani bir tecrübe yaşayabileceği noktaya 
getirenin sizin adanmışlık ve özeniniz olduğunu söyleyen ilk kişi 
eşiniz olacaktır. Siz olmasaydınız o şimdiye çoktan dağılırdı. Küs-
kün düşünceler sizi bulduğunda duraksamayı ve nimetlerinizi say-
mayı deneyin. Sonuçta aileniz tekrar bir arada; alkol artık bir so-
run değil; siz ve eşiniz ise hayalini bile kurmadığınız bir gelecek 
için beraber çalışıyorsunuz. 

Yaşayabileceğiniz bir başka zorluk da şudur ki onun başka-
larına, özellikle de alkoliklere gösterdiği ilgiyi kıskanabilirsiniz. 
Uzun zamandır yoldaşlığına ihtiyacınız vardı; buna rağmen baş-
ka adamlara ve ailelerine yardım ederek uzun saatler geçiriyor. 
Onun artık size ait olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Gerçek şu 
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ki kendi ayıklığını devam ettirebilmesi için başka insanlarla ça-
lışması gerekiyor. Bazı zamanlar gerçekten ihmalkâr olabilecek 
derecede onlarla alakadar olacaktır. Eviniz yabancılarla dolabilir. 
Bazılarını sevmeyebilirsiniz. Onların sorunlarından heyecan du-
yup sizinkilerle hiç ilgilenmeyebilir. Eğer bunu belirtip kendiniz 
için daha fazla ilgide ısrar ederseniz bu pek faydalı olmayacaktır. 
Alkolik uğraşlar için olan şevkini köreltmeyi gerçek bir hata ola-
rak görüyoruz. Çabalarına mümkün olduğu ölçüde dâhil olmalı-
sınız. Düşüncenizin bir kısmını onun yeni alkolik arkadaşlarının 
eşlerine yöneltmenizi tavsiye ediyoruz. Onlar sizin tecrübelerini-
ze sahip bir kadının nasihat ve sevgisine ihtiyaç duyuyor. 

Eşiniz ve sizin bir süredir epey yalnız yaşadığınız muhteme-
len doğru çünkü içmek çoğu zaman bir alkoliğin eşini başkaların-
dan ayırır. Bu nedenle siz de muhtemelen eşiniz kadar yeni ilgi 
alanlarına ve uğruna yaşayacağınız büyük bir amaca gereksinim 
duyuyorsunuz. Şikayet etmek yerine iş birliği yaparsanız eşiniz-
deki aşırı hevesin yumuşadığını göreceksiniz. İkinizin de içinde 
başkaları adına yeni bir sorumluluk duygusu uyanacak. Eşiniz 
kadar siz de hayattan ne alabileceğinizi düşünmek yerine hayata 
ne katabileceğinizi düşünmelisiniz. Böyle yaparsanız kaçınılmaz 
olarak hayatlarınız daha tatminkâr hale gelecektir. Eski hayatınızı 
kaybedecek, çok daha iyi ve yeni bir tanesini bulacaksınız. 

Belki eşiniz yeni temelde dürüst bir başlangıç yapacak, an-
cak tam da işler güzel giderken eve sarhoş gelerek sizi perişan 
edecektir. Eğer içmeyi gerçekten bırakmak istediğinden emin ol-
duysanız endişelenmenize gerek yok. Eşlerimizin çoğu için ge-
çerli olduğu gibi, hiç tekrarlama yaşanmaması her şekilde daha 
iyi olsa bile bazı vakalarda bunun yaşanması hiç de kötü bir şey 
değildir. Eşiniz eğer hayatta kalmak istiyorsa manevi faaliyetle-
rini büyük ölçüde artırması gerektiğini hemen anlayacaktır. Ona 
manevi yetersizliğini hatırlatmanıza gerek yok; kendi kendine 
bunun farkına varacaktır. Moral bulmasını sağlamaya çalışın ve 
ona nasıl daha fazla yardımcı olabileceğinizi sorun. 
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En ufak bir korku ya da tahammülsüzlük belirtisi eşinizin 
iyileşme şansını azaltabilir. Zayıf bir anında gösterişli arkadaşla-
rından duyduğunuz hoşnutsuzluğu içmek için bulduğu o inanıl-
maz saçma bahanelerinden biri olarak kullanabilir. 

Biz katiyen bir adamın hayatını onu cezbeden şeylerden uzak 
tutacak şekilde düzenlemeye çalışmıyoruz. Baştan çıkmasına en-
gel olmak adına işlerine ve meselelerine en ufak karışma eğilimi-
niz bile fark edilecektir. İstediği şekilde gelip gitmesi konusunda 
onu tamamen özgür hissettirmeye çalışın. Burası önemli. Eğer 
sarhoş olursa kendinizi suçlamayın. Tanrı eşinizin alkol sorununu 
ya ortadan kaldırdı ya da kaldırmadı. Şayet kaldırmadıysa bunun 
hemen fark edilmesi iyi bir şey. Sonrasında siz ve eşiniz hızlıca 
temel ilkelere inebilirsiniz. Eğer bir tekrarın önüne geçilecekse 
diğer her şeyle beraber bu sorunu da Tanrı’nın ellerine bırakın. 

Size fazlaca talimat ve öneri sunduğumuzun farkındayız. 
Ders verir gibi görünmüş olabiliriz. Eğer öyleyse özür dileriz 
çünkü ders veren insanlardan biz de her zaman hoşlanmayız. Fa-
kat anlattığımız şeyler tecrübeler üzerine ve bazıları acı tecrübe-
ler üzerine kuruludur. Bu şeyleri zor yoldan öğrenmek zorunda 
kaldık. O yüzden anlamanız ve bu gereksiz zorluklardan kaçın-
manız konusunda çok istekliyiz.[1] 

1 5 Adsız Alkolikler Aile Grupları topluluğu bu kısım yazıldıktan on üç yıl 
sonra oluşturuldu. Bu topluluk Adsız Alkolikler’den tamamen ayrı olsa da eşler, 
akrabalar, arkadaşlar ve alkoliklere yakın diğer kişiler için bir yol gösterici olarak 
A.A’nın genel ilkelerini kullanır. Önceki sayfalar (yalnızca evli kadınlara hitap etse 
de) bu kişilerin karşılaşabileceği sorunlara işaret ediyor. Alkoliklerin ergenlik ça-
ğındaki çocukları için bir topluluk olan Alateen de A.A’nın bir parçasıdır.

Eğer yerel telefon rehberinizde Adsız Alkolikler’in kaydı yoksa, A.A/Alateen 
Aile Grupları hakkında Dünya 

Hizmetleri Ofisine yazarak bilgi alabilirsiniz: 1600 Corporate Landing Park-
way, Virginia Beach, VA 23454-5617 
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DOKUZUNCU BÖLÜM

SONRASINDA AİLE İLİŞKİLERİ

Aramızdaki kadınlar iyileşmekte olan kocaları için faydalı 
olabilecek belli başlı tutumlar önerdiler. Belki de baş tacı edilme-
leri gerektiğine yönelik bir izlenim bıraktılar. Başarılı bir şekil-
de yeniden uyum sağlanması bunun tam tersi demektir. Ailenin 
bütün fertleri hoşgörü, anlayış ve sevginin hüküm sürdüğü bir 
ortak paydada buluşmalıdır. Bu bir gururları kırma sürecidir. Al-
kolik, eşi, çocukları, kayınları... Bunların hepsi muhtemelen aile-
nin kendisine yönelik davranışlarına dair sabit fikirlere sahiptir. 
Hepsi isteklerine saygı duyulmasını bekler. Görüyoruz ki ailenin 
bir ferdi diğerlerinin ona göre davranmalarını beklediği ölçüde 
yadsınıyor. Bu da fikir ayrılığı ve mutsuzluğa sebep oluyor. 

Peki niçin? Her biri liderliğe soyunmak istediğinden olmuyor 
mu bunlar? Her biri aile piyesini kendi istediği gibi yönetmeye 
çalışmıyor mu? Bilinçaltında her biri aile yaşamına ne katabile-
ceğinden ziyade ondan ne alabileceğini görmeye çalışmıyor mu? 

İçkiyi bırakmak oldukça gergin, anormal bir durumdan öteye 
atılan ilk adımdır. Bir doktor bize, “Yıllarca bir alkolikle birlikte 
yaşamak her eşi ya da çocuğu nevrotik yapacaktır. Bütün aile bi-
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raz da olsa hastadır,” demişti. Aileler bu yolculuğa çıktıklarında 
her günün günlük güneşlik olmayacağının farkına varsınlar. Sıra-
sı geldiğinde her birinin yürümekten ayakları şişebilir ve her biri 
doğru yoldan sapabilir. Çekici kestirmeler ve yan yollar karşıları-
na çıkacaktır. Buralarda kaybolabilir ve yollarını kaybedebilirler. 

Ailenin karşılaşabileceği bazı engelleri size söylesek nasıl 
olur peki? Bunlardan nasıl kaçılabileceğini, hatta bunların nasıl 
başkaları için iyi şeyler haline getirilebileceğini söylesek? Bir al-
koliğin ailesi mutluluğun ve güvenliğin geri dönmesi için özlem 
duyar. Babanın bir romantik olduğu, düşünceli ve başarılı olduğu 
zamanları hatırlarlar. Bugünün yaşamı diğer yıllara kıyaslanır ve 
daha kötü olduğu görüldüğünde aile mutsuzluğa kapılabilir. 

Ailenin babaya olan güveni artmaktadır. Eski güzel günlerin 
yakında geri geleceğini düşünürler. Bazen babalarının o günleri 
derhal geri getirmesini talep ederler! Tanrı’nın onlara adeta çok-
tandır geciktirdiği bir telafide bulunması gerektiğini düşünürler. 
Fakat evin direği yıllar boyu iş, romantizm, arkadaşlık, sağlık 
gibi yapıların hepsini yavaş yavaş söküp attı ve bunlar artık ya 
tamamen harap olmuş ya da zarar görmüş durumdalar. Molozu 
temizlemek zaman alacaktır. Eski binalar nihayetinde yenileriyle 
değiştirilecek ama yeni yapıların tamamlanması da yıllar süre-
cektir. 

Baba suçun kendinde olduğunu bilir; finansal açıdan eski 
haline kavuşması için mevsimler boyunca sıkı sıkıya çalışması 
gerekebilir ama bunun için ona sitem edilmemelidir. Belki de bir 
daha hiçbir zaman çok parası olmayacaktır. Fakat bilgili bir aile 
onu ulaşmaya çalıştığı şeyden ziyade olmaya çalıştığı şeyden 
ötürü takdir edecektir. Aile gelecekteki mutluluğun sadece geç-
mişe yönelik bir unutkanlık temeli üzerine kurulabileceği fikrine 
kapılmış olabilir. Böyle bir görüşün ben merkezli olduğunu ve 
yeni yaşam şekli ile doğrudan çeliştiğini düşünüyoruz. 
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Henry Ford bir zamanlar tecrübenin hayatta üstün değere sa-
hip tek şey olduğu minvalinde bilgece bir görüş belirtmişti. Bu 
sadece biri geçmişi iyice değerlendirmeye istekliyse doğrudur. 
Hatalarımızla yüzleşip onları düzeltmeye ve kazanca çevirmeye 
olan istekliliğimiz ile büyürüz. Böylece alkoliğin geçmişi ailenin 
en büyük ve neredeyse tek kazancı haline gelir. 

Bu acılı geçmiş kendi sorunlarıyla cebelleşen diğer aileler 
için sonsuz değer ihtiva ediyor olabilir. Biz sorunlarından kur-
tulmuş her ailenin kurtulamamış olanlara borçlu olduğunu ve 
durum gerektirdiğinde ailenin her ferdinin ne kadar ağır olursa 
olsun sorunlarını saklandıkları yerden çıkarmaya istekli olması 
gerektiğini düşünüyoruz. Acı çeken diğerlerine bize nasıl yardım 
edildiğini göstermek hayatımızı bize bu derece değerli gösteren 
şeyin ta kendisidir. Tanrı’nın ellerinde karanlık bir geçmişin sa-
hip olduğunuz en değerli şey olduğu, başkalarıyla birlikte hayatın 
ve yaşamın anahtarı olduğu düşüncesine bağlı kalın. Sahip oldu-
ğunuz bu şey ile onlardan ölümü ve acıyı defedebilirsiniz.  

Eski hatalarımızı gün yüzüne çıkarıp onları bir afete, haki-
ki bir vebaya dönüştürmek mümkündür. Örneğin alkoliğin ya 
da eşinin kaçamaklar yaptıkları durumlara dair bilgi sahibiyiz. 
Manevi tecrübenin ilk coşkunluğu tezahür ettiğinde birbirlerini 
affettiler ve birbirlerine daha sıkı bağlandılar. Barışmanın muci-
zesi yakındı. Birbirini izleyen tahriklerin ardından incinmiş olan 
taraf eski kaçamağı mezarından çıkardı ve kızgınca küllerini sa-
vurdu. Birkaçımız bu büyüme sancılarından muzdarip olduk ve 
çok canımızı yaktılar. Yeni perspektif ve zafer, incinmiş gururun 
üzerinden yeniden kazanılana kadar eşlerin ayrı kalmak zorunda 
oldukları zamanlar oldu. Her zaman olmasa da çoğu vakada al-
kolik, durumu nüksetmeden bu çetin sınavı verebildi. Bu yüzden 
eğer iyi ve kullanışlı bir amaca hizmet etmiyorsa geçmişin geç-
mişte bırakılmasından yanayız. 

Biz, Adsız Alkolikler ailelerinin kenarda köşede sakladığı 
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pek sır yoktur. Herkes bir diğerinin alkolden ötürü yaşadığı so-
runları bilir. Bu normal yaşamda katlanılmaz bir çile yaratırdı; 
kepaze dedikodular ortaya çıkabilir, birilerinin pahasına kahka-
halar atılabilir, birileri bu mahrem bilgilerden faydalanmaya ça-
lışabilirdi. Bizim aramızda böyle şeylerin olması nadirdir. Birbi-
rimiz hakkında enine boyuna konuşuruz ama konuşmalarımızda 
değişmez olan bir sevgi ve hoşgörü havası vardır. 

Dikkatlice gözettiğimiz bir diğer prensip ise bu mahrem tec-
rübeleri aktarmamızı tecrübe sahibi kişinin onaylayacağından 
emin olmadığımız sürece aktarmamaktır. Mümkün olduğun-
ca kendi hikâyelerimize bağlı kalmanın daha iyi olduğunu dü-
şünüyoruz. Biri kendini eleştirebilir ya da kendine gülebilir ve 
bu diğerlerinde iyi bir etki yaratır ama bu eleştiri ya da alay bir 
başkasından gelince yarattığı etki bunun zıddıdır. Ailenin fertleri 
bu konulara dikkat etmeli çünkü tek bir dikkatsiz ve düşüncesiz 
beyan uyuyan canavarı uyandırabilir. Biz alkolikler hassas in-
sanlarızdır. Bazılarımız için bu ciddi engeli aşmak uzun bir süre 
gerektirir. 

Alkoliklerin çoğu coşkun kimselerdir. Uçlarda yaşarlar. İyi-
leşmesinin başlangıcında olan biri kural olarak iki yönden birine 
gidecektir. Hummalı bir şekilde iş hayatında iki ayağı üzerinde 
durmayı deneyebilir ya da yeni hayatı onu o kadar heyecanlandı-
rır ki başka hiçbir şeyi konuşmaz ya da düşünmez. İki durumda 
da bazı ailevi problemler söz konusu olacaktır. Bu durumlarla 
ilgili bol bol tecrübe sahibi olduk. 

Alkoliğin ekonomik sıkıntılarına bodoslama bir şekilde çö-
züm bulmaya çalışması tehlikeli olur diye düşünüyoruz. Aile de 
bundan etkilenecektir. İlk başta etki iyi olacaktır çünkü para sıkın-
tılarının çözümlenmek üzere olduğunu düşüneceklerdir. Daha son-
ra ise bu etki iyi niteliğini kaybedecektir çünkü kendilerini ihmal 
edilir bulacaklardır. Baba akşamları yorgun, gündüzleri ise dalgın 
olabilir. Çocuklarla pek ilgilenmeyebilir ve kabahatleri kınandığı 
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zaman rahatsızlık belirtileri gösterebilir. Rahatsız olmuyorsa bile 
ailenin olmasını istediği gibi mutlu ve sevecen değil de donuk ve 
sıkıcı davranabilir. Anne ona ilgi gösterilmediğinden yakınabilir. 
Hepsi hayal kırıklığına uğrar ve bunu babaya hissettirirler. Tuğla-
ları böylesi şikayetler olan bir duvar örülür. Baba kaybolan zamanı 
telafi etmek için elinden geleni yapmaktadır. Servetini ve itibarını 
geri kazanmak için çabalamaktadır ve çabalarından memnundur. 

Fakat bazen anne ve çocuklar böyle düşünmezler. Daha önce 
onlara yaşatılan ihmal ve istismar yüzünden babadan daha yüklü 
bir alacakları olduğunu düşünürler. Onun üzerlerine titremesini 
isterler. Babanın abartılı bir şekilde içmeye başlamasından önce 
onlara yaşattığı gibi güzel zamanlar yaşatmasını ve kötü zaman-
lar için de pişmanlık göstermesini beklerler. Fakat baba bu kadar 
fedakâr davranmamaktır. Böylelikle dargınlıklar oluşur. Baba 
daha da içine kapanır. Bazen küçük bir şey için küplere biner. 
Ailenin aklı karışır. Onu eleştirmeye, manevi programından geri 
kaldığını söylemeye başlarlar. 

Oysaki böyle bir şeyin önüne geçilebilirdi. İki tarafın da hak-
kı olsa bile hem baba hem aile hataya düşmüştür. Tartışmanın 
faydası yoktur ve durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirir. 
Ailenin fark etmesi gereken şey, müthiş gelişmeler kaydetse bile 
babanın hala nekahet döneminde olduğudur. Onun ayık kaldığı-
na ve hayatta yeniden yer alabildiğine şükran duymaları gerekir. 
İlerleyişini övsünler. İçki alışkanlığının ortaya çıkardığı her tür-
lü zararı ve bunları telafi etmenin uzun süreceğini hatırlasınlar. 
Eğer bunların farkına varırlarsa aksi, yılgın veya kayıtsız olduğu 
dönemleri bu kadar ciddiye almazlar ki bu dönemler de hoşgörü, 
sevgi ve manevi anlayışın olduğu bir atmosferde ortadan kaybo-
lacaktır. 

Evin reisi de hanesinin başına gelenlerin asıl suçlusu oldu-
ğunu hatırlamalıdır. Yaptıklarının hesabını ödemesi yaşamı boyu 
sürecektir. Yine de maddi başarıya gereğinden fazla yoğunlaş-
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masının tehlikelerini de görmek zorundadır. Çoğumuz için sırada 
maddi toparlanma olsa bile parayı en önde tutamayacağımızı gör-
dük. Bizim için materyal refah her daim manevi ilerlemenin peşi 
sıra geldi; asla ondan önce değil. 

En çok cefanın çekildiği ortam ev ortamı olduğu için kişinin 
çabalarının çoğunu oraya yöneltmesi iyi olur. Kendi çatısı altın-
da fedakârlık ve sevgi gösteremeden birinin hangi yönde olursa 
olsun çok ileri gitmesi olasılık dışıdır. Zor eşler ve aileler oldu-
ğunun farkındayız ama alkolizmin üstesinden gelmekte olan kişi 
bunların kendi eseri olduğunu hatırlamalıdır. 

Dargınlıkla dolu ailenin her bir ferdi kendi eksikliklerinin 
farkına varıp bunları diğerlerine itiraf ettikçe faydalı bir tartış-
manın zemini oluşur. Bu aile sohbetleri ateşli bir tartışmaya dö-
nüşmedikçe, kendine acıma ve kendini haklı gösterme çabaları 
içermedikçe, dargınlıkların güdümündeki eleştirilere ev sahipliği 
etmedikçe yapıcı olacaklardır. 

Anne ve çocuklar yavaş yavaş çok fazla şey isteyip isteme-
diklerini, baba da yavaş yavaş çok az verip vermediğini göre-
cektir. Rehberlik edecek olan prensip almaktan ziyade vermek 
olacaktır.  

Bir de babanın başlangıçta derin bir manevi tecrübe yaşa-
dığını varsayalım. Diyelim ki, bir gecede başka birine dönüştü. 
Coşkulu bir dindar haline geldi ve başka hiçbir şeye yoğunlaşa-
mıyor. Ayıklığı olağan bir şey haline gelir gelmez aile, babaları-
nın dönüştüğü bu tuhaf, yeni kişiye önce kaygıyla, sonra da ra-
hatsız olarak bakabilir. Sabah akşam maneviyat konuşulur. Baba 
aileden ivedilikle Tanrı’yı bulmalarını talep edebilir ya da onlara 
karşı büyük bir kayıtsızlık sergileyip dünyevi kaygıların üzerinde 
olduğunu söyleyebilir. Hayatı boyunca dindar olmuş bir anneye 
gidip dine dair hiçbir şey bilmediğini, çok geç olmadan kendinde 
olan maneviyatın aynısından bulmasını söyleyebilir.  
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Baba bu yola girdiğinde aile ters tepki verebilir. Babalarının 
ilgisini çalan Tanrı’yı kıskanabilirler. İçkiyi bırakmış olmasına 
şükran duymakla birlikte kendilerinin başaramadığı mucizeyi 
Tanrı’nın başarmış olması fikrinden hazzetmeyebilirler. Sıklıkla 
babalarının kimsenin yardım edemeyeceği bir durumda olduğunu 
unuturlar. Sevgilerinin ve özverilerinin neden onu düzeltmediği-
ni göremeyebilirler. “Babamız o kadar da manevi biri değilmiş 
demek ki,” derler. “Eğer geçmişteki hatalarını düzeltmek istiyor-
sa neden ailesi dışında dünyadaki herkesi bu kadar umursuyor? 
Tanrı bize bakacak diyordu, hani? Babamız biraz üşüttü herhal-
de,” diye şüphelenirler. 

Oysa babaları sandıkları kadar üşütük değildir. Onun yaşa-
dığı yükselmeyi çoğumuz tecrübe ettik. Manevi sarhoşluğa ka-
pıldık. Açlıktan kemerini sıkmış, kara kuru bir madenci misali 
kazmamızı taşa çaldık ve altın bulduk. Hayat boyu çektiğimiz ce-
fadan kurtulduğumuzda sevincimiz sınır tanımadı. Baba, altından 
da değerli bir şey bulduğunu düşünüyor. Bir süre tüm ganimeti 
kendine saklamayı düşünebilir. Belki de ilk anda sınır bilmeyen 
bir damarın sadece yüzeyini kazıdığını ama buradan sadece haya-
tı boyunca kazma çaldığı ve de tüm ganimeti dağıttığı sürece altın 
çıkacağını fark edememiştir. 

Eğer aile de iş birliğinde bulunursa, baba çok geçmeden bir 
değer bozukluğundan muzdarip olduğunu görecektir. Manevi 
büyümesinin orantısız olduğunu, belki de onun gibi ortalama 
biri için ailevi sorumluluklarını içermeyen bir manevi yaşamın 
o kadar da mükemmel olmadığını algılayacaktır. Eğer aile ba-
balarının şu anki davranışlarının gelişiminin bir süreci olduğunu 
kabul ederse her şey güzel olacaktır. Anlayışlı ve sıcakkanlı bir 
ailenin arasında babanın manevi doğum sancılarının aşırılıkları 
fazla sürmeyecektir. 

Eğer aile kınayıcı ve eleştirici davranırsa da zıddının olması 
mümkündür. Baba yıllar boyu içki içiyor oluşunun onu her tar-
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tışmada haksız tarafa ittiğini ama şimdi Tanrı’yı da yanına alarak 
daha üstün olan kişiye dönüştüğünü düşünebilir. Eğer aile eleş-
tirilerine devam ederse bu yanılgı babada daha da kök salabilir. 
Aileye davranması gerektiği gibi davranmak yerine daha da ken-
di içine çekilebilir ve yaptığında manevi açıdan haklı olduğunu 
düşünebilir. 

Aile, babanın manevi faaliyetlerine tam olarak katılmasa bile 
onu huzur içinde bırakmalıdır. Aileye karşı biraz ihmal ve sorum-
suzluk sergilese bile başka alkoliklere yardımcı olma konusunda 
gidebildiği kadar ileriye gitmesine izin vermek iyi olacaktır. Ne-
kahetin bu ilk günlerinde alkoliklere yardım etmek ayık kalma-
sını başka hiçbir şeyin edemeyeceği bir şekilde garanti edecektir. 
Baba, yaptığı bazı şeyler endişe verici ve can sıkıcı olsa bile işi-
ni ve profesyonel başarısını manevi gelişiminden önde tutan bir 
adamdan daha sağlam bir zeminde olacaktır diye düşünüyoruz. 
İçme ihtimali daha düşük olacaktır ki bu her şeyden daha tercih 
edilebilir bir durumdur. 

Manevi uydurmaların dünyasında çok vakit geçirmiş olan-
larımız nihayetinde bunlardaki çocukluğu gördük. Bu hayal 
dünyası yerini bir amaç hissiyatına bıraktı. Buna da hayatımız-
da Tanrı’nın gücüne dair genişleyen bir bilinç eşlik etti. Bizden 
düşüncelerimizin O’nunla bulutlarda olmasını fakat ayaklarımı-
zın da sert bir şekilde yere basmasını istediğine inandık. Akran-
larımız olan gezginler yerin üstünde yürüyorlar ve yapacağımız 
işleri orada yapmak zorundayız. Gerçekler bizim için bunlardır. 
Güçlü bir manevi tecrübe ile aklıselim olmayı ve şen faydalılığı 
temel alan bir yaşam arasında uyumsuzluk bulamadık. 

Bir tavsiyemiz daha var. Ailenin kendi manevi ve dini inanç-
ları ne olursa olsun, alkolik bireyin izlediği manevi prensipleri 
gözden geçirmeleri, incelemeleri iyi olur. Alkolik bunları henüz 
layıkıyla uygulamasa bile bu sadece prensipler herkesin rahatça 
kabul edebileceği cinsten kaidelerdir. Bu prensipleri akıllı bir şe-



146

Adsız Alkolikler

kilde uygulamaya başlayan bir eş kadar kimse manevi hayattan 
ayrılmasına ramak kalmış bir alkoliğe yardımcı olamaz. 

Evde başka temelli değişiklikler de olacaktır. İçki yüzünden 
babaya ket vurulmuş ve evin reisi anne olmuştur. Anne bu sorum-
lulukları kahramanca göğüslemiştir. Anne koşulların zorlaması 
sonucu babaya genellikle hastaymış ya da yaramaz bir çocukmuş 
gibi davranmak durumunda kalmıştır. Baba kendini ortaya koy-
mak istediğinde bile içki içiyor oluşu onu hatalı konuma düşür-
düğü için koyamamıştır. Bütün planları anne yapmış ve bütün 
emirleri anne vermiştir. Ayık olduğunda baba da bunlara boyun 
eğmiştir. Bu yüzden anne kendi hatasıyla olmasa bile evin direği 
olmaya alışmıştır. Aniden hayata yeniden dönen baba genellikle 
kendini ortaya koymaya başlar. Eğer aile birbirlerindeki bu eği-
limlere dikkat etmez ve bunlar üzerine arkadaşça anlaşmaya var-
mazsa sıkıntı var demektir. 

Alkol çoğu evin dışarıdaki dünyayla olan bağlantısını keser. 
Baba yıllarca kulüpler, vatandaşlık görevleri, spor gibi normal 
aktivitelerin çoğunu rafa kaldırmış olabilir. Bu şeylere olan ilgisi 
yenilenince bir kıskançlık hissi baş gösterebilir. Aile kendini ba-
balarını başkalarına hiç pay kalmayacak ölçüde rehine koymuş 
hissedebilir. Kendilerine yeni aktivite kanalları geliştirmek yeri-
ne anne ve çocuklar babalarının evde kalmasını ve eksikliği telafi 
etmesini talep edebilir. 

Eğer aile bu yeni yaşamda etkili bir rol oynayacaksa çiftin 
her birinin daha ilk başta teslim olmaları gerektiği gerçeği ile 
açıkça yüzleşmesi gerekir. Baba ister istemez diğer alkoliklerle 
bolca zaman geçirecektir ama bu aktivitenin de dengeli olması 
gerekir. Alkolizme dair hiçbir şey bilmeyen yeni kişilerle tanışı-
labilir ve onların ihtiyaçları düşünceli biçimde değerlendirilme-
lidir. Topluluk sorunları dikkat uyandırabilir. Ailenin dini bağları 
olmasa bile bir dini topluluk ile iletişim kurmak ya da böyle bir 
topluluğa üye olmak isteyebilirler. 
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Dindar insanlarla alay eden alkolikler böyle bağlardan yar-
dım göreceklerdir. Alkolik manevi bir tecrübenin etkisi altına gir-
diğinde fazlasıyla konuda ayrılsa bile bu insanlarla birçok ortak 
noktası olduğunu görecektir. Eğer dine dair tartışmalara girmezse 
yeni arkadaşlar kazanacaktır ve mutlaka ona yeni faydalılık ve 
zevk kapıları açılacaktır. Kendisi ve ailesi böylesi toplulukların 
gözbebeği olabilir. Sorunlu dünyamıza yardım etmek için elin-
den geleni yapan birçok papaz ya da hahama yeni bir umut ya 
da cesaret kaynağı olabilir. Bunları sadece faydalı tavsiyeler ola-
rak belirtiyoruz. Zorunluluk değiller. Belli bir mezhebe mensup 
olmayan insanlar olarak başkaları yerine karar veremeyiz. Her 
birey kendi vicdanına danışmalıdır. 

Size ciddi, bazen de trajik şeylerden bahsettik. Alkolü en kötü 
yönüyle ele aldık. Fakat biz somurtkan bir tayfa değiliz. Eğer 
aramıza yeni katılanlar varoluşumuzda hiçbir mutluluk ya da eğ-
lence görmeselerdi yaşam biçimimizi benimsemek istemezlerdi. 
Hayattan keyif almak konusunda kesinlikle ısrarcıyız. Ülkelerin 
durumuna dair alaycılığa kapılmamaya çalıştığımız gibi dünya-
nın yükünü de sırtımızda taşımıyoruz. Alkol bataklığına saplanan 
birini gördüğümüzde ona ilkyardım yapıyor ve sahip oldukları-
mızı sunuyoruz. Onun için geçmişimizin dehşetini hatırlıyor ve 
neredeyse yeniden yaşıyoruz. Fakat başkalarının sorunlarının bü-
tün yükünü omuzlamaya çalışanlarımız çok geçmeden o yükün 
altında kaldıklarını gördüler. 

Bu yüzden mutluluğun ve kahkahanın kullanışlı olduğunu 
düşünüyoruz. Dışarıdan bakanlar geçmişimizden trajik gibi gö-
rünen bir tecrübe üzerine mutluluğa kapıldığımızı görünce bazen 
şok oluyorlar. 

Fakat neden gülmeyelim ki? İyileştik ve bize başkalarına 
yardım etme gücü verildi. 

Sağlığı yerinde olmayanların ve hayattan zevk almayanla-
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rın fazla gülmediklerini herkes bilir. Onun için her aile beraber-
ce veya ayrı ayrı, şartlan ne gerektiriyorsa, eğlenmeli. Tanrı’nın 
bizim mutlu, neşeli ve hür olmamızı istediğinden hiç şüphemiz 
yok. Bir zamanlar bizim için geçerli olmuş olsa bile hayatın göz-
yaşından ibaret olduğu felsefesini benimseyenleyiz artık. Gerçek 
olan şu ki biz kendi mutsuzluğumuzu kendimiz yarattık, Allah 
vergisi değildi. Onun için boşuna dert yaratmayın. Ama dert kar-
şınıza çıkarsa bunu Tanrı’nın her şeye kadir olduğunu bir kez 
daha ispat etmek için bir fırsat olarak kabul edin.. 

 Şimdi de sağlığa gelelim: Alkolden kötü şekilde zarar gör-
müş bir vücut tek gecede iyileşmez. Çarpık düşünceler ve dep-
resyon da göz açıp kapayıncaya kadar kaybolan şeyler değildir. 
Manevi bir yaşam şeklinin sağlığı geri getiren en güçlü ilaçlardan 
olduğunu düşünüyoruz. Biz, ileri derece içki sorunlarından kur-
tulanlar, zihinsel sağlık mucizeleriyiz. Fakat vücutlarımızda da 
kayda değer değişimler gördük. Aramızda aşırılıklarının izlerini 
gösteren neredeyse kimse yok. 

Yine de bu insani sağlık ölçülerini göz ardı ediyoruz anlamı-
na gelmiyor. Tanrı bu dünyaya işinde ehil birçok doktor, psikolog 
ve çeşitli pratisyenler sağlamıştır. Sağlık sorunlarınızı böyle in-
sanlara danışmaktan kaçınmayın. Birçoğu akranlarının zihinleri 
ve vücutları sıhhatli olsun diye fedakârlıktan kaçınmazlar. Tanrı 
bizden mucizeler yaratmış olsa bile işinde iyi olan doktorları ve 
psikiyatristleri küçümsemememiz gerektiğini hatırlamaya çalı-
şın. Aramıza yeni katılanları tedavi etmek ve daha sonra vakala-
rını takip altında tutmak için hizmetleri zaruridir.  

Bu kitabı müsvedde halinde okuma fırsatını bulan çok sayıda 
doktordan biri tatlı şeylerin kullanımının genelde faydalı olacağı-
nı söylemişti. Elbette ki bir doktorun tavsiyesi eşliğinde olduğu 
sürece... 

Her alkoliğin yılgın hissettiğinde hızlı enerji verdiği için sü-
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rekli el altında çikolata bulundurması gerektiğini düşünüyordu. 
Geceleri ara sıra belli belirsiz bir özlemin baş gösterdiğini ve bu-
nun şeker tüketerek giderilebileceğini ekledi. Çoğumuz bir tatlı 
yeme eğilimimiz olduğunu fark ettik ve bu uygulamayı faydalı 
bulduk. 

Cinsel ilişkilere dair de bir şeyler ekleyelim. Alkol bazı er-
kekler için cinsel anlamda o kadar uyarıcıdır ki bu konuda aşırı 
düşkünlük göstermişlerdir. Çiftler ara sıra içkinin kesilmesi ile 
erkeğin iktidarsızlığa eğimli olduğunu görüp dehşete kapılırlar. 
Eğer sebebi anlaşılmazsa duygusal sıkıntılar görülebilir. Bazıla-
rımız bu tecrübeyi yaşadık ve aradan birkaç ay geçtikten sonra 
her zamankinden daha iyi bir yakınlık yakalayabildiğimizi görüp 
bunun keyfini çıkardık. Eğer durum devam ederse bir doktor ya 
da psikolog ile görüşmekten kaçınılmamalıdır. Biz bu zorluğun 
uzun süre devam ettiği çok vaka bilmiyoruz.  

Alkolik, çocuklarıyla yeniden arkadaşça bir bağ kurmak-
ta zorlanabilir. Genç zihinleri babaları içiyorken kolay etkilenir 
haldeydi. Söylemeseler bile onlara ve annelerine yaptıklarından 
ötürü babalarından yürekten nefret ediyor olabilirler. Çocuklar 
bazen üzücü bir sertlik ve alaycılık tarafından bastırılabilirler. 
Affedemiyor ve unutamıyor gibi görünürler. Bu aylarca, annele-
ri, babalarının yeni yaşam ve düşünce şeklini kabul ettikten çok 
sonra bile devam edebilir.  

Zamanla babalarının yeni bir adam olduğunu görecekler ve 
kendilerine has bir şekilde bunu babalarının da bilmesini sağlaya-
caklardır. Bu olduğunda sabah meditasyonuna davet edilebilirler 
ve sonra da garez ve önyargı olmaksızın günlük sohbete katıla-
bilirler. Böyle bir birleşmeyi genelde muhteşem sonuçlar izler. 

Aile manevi bir temele geçsin geçmesin, ailenin alkolik fer-
di iyileşmek istiyorsa bu temele geçmek zorundadır. Diğerleri de 
onun yeni konumuna şüpheye mahal bırakmaksızın ikna olmalıdır. 
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Bir içici ile yaşamış çoğu aile için görmek inanmaktır. 

İşte bir örnek: Arkadaşlarımızdan biri çok fazla sigara ve 
kahve içer. Bunlara aşırı düşkün olduğuna dair şüphe yoktu. Eşi 
bunları görüp yardımcı olmak isteyerek kulağını bükmeye başla-
dı. O ise bunları çok kullandığını itiraf etti ama bırakmaya hazır 
olmadığını da açıkça söyledi. Eşi bu maddelerin gerçekten günah 
olduğunu düşünen insanlardan biri ve bu yüzden bu konuda çok 
dırdır etti. Nihayetinde eşinin hoşgörüsüzlüğü sonucu kocası çi-
leden çıktı ve sarhoş oldu. 

Elbette arkadaşımız haksızdı; hem de ölümüne... Bunu acı 
acı itiraf etmek ve manevi çitlerini tamir etmek zorunda kaldı. 
Şimdi Adsız Alkolikler’in en etkili üyelerinden biri olsa da hala 
sigara ve kahve içiyor. Fakat ne eşi ne de başka biri onu yargı-
lıyor. Eşi de daha ciddi hastalıkları hızlıca iyileşirken böyle bir 
meseleyi büyütmekte haksız olduğunu görüyor.  

Bu duruma münasip üç küçük sloganımız var: 

Bu bölümümüzü çok doğru bulduğumuz üç sözle kapatalım: 

Her Şey Sırayla Yaşa ve Yaşat, Yavaş Yavaş. 
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ONUNCU BÖLÜM

İŞVERENLER İÇİN

 Hayatının çoğunu iş dünyasında geçirmiş bir arkadaşımız-
dan bahsetmek istiyoruz. Yüzlerce insanı işe alıp yüzlercesini de 
işten atmış birisinden. İşverenin gözünden alkoliğin nasıl biri ol-
duğunu biliyor. Görüşlerinin bilinmesi her yerden iş insanı için 
özellikle faydalı olacaktır. Bırakalım arkadaşımız anlatsın: 

 Bir zamanlar bir şirketin altmışaltı kişiyi çalıştıran bir bölü-
münde genel müdür yardımcısıydım. Bir gün sekreterim odama 
girdi ve Bay B.’nin benimle konuşmakta ısrar ettiğini söyledi. 
Sekreterime birkaç kez ilgilenmediğimi söylemesi talimatını 
verdim. Bay B.’ye birden çok defa tek bir şansı kaldığını söyle-
miştim. Aradan çok geçmeden beni iki gün üst üste Hartford’dan 
aradı. Öyle sarhoştu ki neredeyse konuşamıyordu bile. Ona son 
defa ve sonsuza kadar aramızdaki işin bittiğini söyledim. 

Sekreterim geri geldi ve bana telefondakinin Bay B. değil 
de Bay B.’nin erkek kardeşi olduğunu ve bana bir mesaj iletmek 
istediğini söyledi. Ben hala merhamet dileneceğini düşünüyor-
dum ki alıcıdan şu sözleri işittim: “Sana sadece Paul’un geçen 
pazar Hartford’da bir otelin camından aşağı atladığını söylemek 
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istedim. Bize senin sahip olduğu en iyi patron olduğunu ve hiçbir 
şekilde suçlu olmadığını yazan bir not bıraktı.” 

Başka bir defasında masamdaki bir mektubu açarken zarfın 
içinden bir gazete kupürü düştü. Sahip olduğum en iyi satış tem-
silcilerinden birinin ölüm ilanıydı. İki hafta içtikten sonra ayak 
parmağını dolu bir pompalı tüfeğin tetiğine yerleştirmişti ve 
namlu da ağzındaydı. Onu altı hafta önce içki içtiği için görevden 
çıkarmıştım. 

Bir tecrübe daha: Virginia’dan yapılan bir uzun mesafe ara-
ması. Bir kadının sesi belli belirsiz ahizeden duyuluyordu. Şirke-
tin kocasına yaptığı sigortanın hala geçerli olup olmadığını bilmek 
istiyordu. Kocası dört gün önce ahşap bir kulübede kendini asmış-
tı. Zeki, tetikte ve bildiğim en iyi organizatörlerden biri olmasına 
rağmen içtiği için onu görevden çıkarmak zorunda kalmıştım. 

İşte size alkolizmi şu an anladığım gibi anlamadığım için bu 
dünyadan göçmüş üç sıra dışı adam örneği. Üstelik ironiye ba-
kın! Kendim de alkolik oldum! Ve anlayışlı birinin müdahalesi 
olmasaydı belki de onların izinden gitmiştim. Benim düşüşüm iş 
dünyasına binlerce dolara mal oldu zira birini yönetici pozisyonu 
için eğitmek çok para gerektirir. Bu tarz israflar dinmek bilmiyor. 
İş dünyasının daha iyi bir anlayıştan fayda sağlayacak bir durum-
da olduğunu düşünüyoruz.    

Her çağdaş işveren yardımcılarının iyiliğine karşı ahlaki bir 
sorumluluk hisseder ve bu sorumlulukları karşılamaya çalışır. 
Bunu alkolikler söz konusu olduğunda her zaman yapmamış olu-
şu da gayet anlaşılır bir durumdur. Ona göre alkolik, türünün en 
iyisinden bir aptal gibi görünür. İşverenin ona has yeteneği ya da 
işçisine karşı hissettiği güçlü bağ sonucu böyle birini işten çıkar-
ması gereken vakitten çok daha sonrasına kadar çıkarmadığı olur. 
Bazı işverenler bunun adına bilinen her yöntemi denemişlerdir. 
Sadece birkaç istisnai durumda sabır ve hoşgörü yok sayılmıştır. 
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Ve işverenlerine yük olmuş insanlar olarak biz de bizi başların-
dan savdıkları için onlara kızamayız 

İşte sık rastlanılan bir örnek: Amerika’nın en büyük bankacı-
lık kurumlarından birinde görevli biri artık içmediğimi biliyor. Bir 
gün bana aynı bankanın yöneticilerinden birinden bahsetti ve tarif 
ettiği kadarıyla bu kişi şüphesiz bir alkolikti. Bu bana bir yardımcı 
olma fırsatı gibi geldi. Bu sebeple iki saatimi alkolizm hastalı-
ğından bahsederek geçirdim. Belirtilerini ve sonuçlarını açıklaya-
bildiğim en iyi şekilde açıkladım. Arkadaşımın yorumu şu oldu: 
“Çok ilginç ama bu adamın içkiyle ilişiğini kestiğinden eminim. 
Üç aylık bir izinden döndü. O arada iyileşti. Şu anda iyi görünü-
yor. Durumu sağlama bağlamak için yönetim kurulu da ona bunun 
son şansı olduğunu söyledi.” 

Verebildiğim tek yanıt, eğer bu adam bilindik yoldan gidi-
yorsa her zaman verdiğinden daha büyük bir fire vereceğiydi. 
Bunun kaçınılmaz olduğunu düşündüm ve bankanın bu adama 
adil davranıp davranmadığını merak ettim. Neden onu bizim al-
kolik tayfadan bazılarıyla iletişime geçirmiyordum ki? Belki bir 
şansı olurdu. Üç yıldır ağzıma içki koymadığımı ve bunu on ki-
şiden dokuzunun içip dağıtmasına sebebiyet verecek zorlukların 
ortasında yaptığımı belirttim. Ona en azından hikâyemi duyma 
fırsatını neden sunmayayım ki? “Aman hayır,” dedi arkadaşım, 
“Bu eleman ya içkiyi bırakacak ya da işini. Eğer sendeki irade ve 
dirayet onda varsa bu işin altından kalkar.” 

Ellerimi hevesim kırılmışçasına havaya kaldırmak istedim 
çünkü bankacı arkadaşımın anlamasına yardımcı olamadığımı 
görmüştüm. Yöneticinin ciddi bir hastalıktan muzdarip olduğuna 
adeta inanamıyordu. Beklemekten başka bir şey de elden gelmi-
yordu artık. 

Çok geçmeden yönetici fire verdi ve işten atıldı. Görevden 
çıkarıldıktan sonra onunla irtibata geçtim. Fazla bir laf kalaba-



154

Adsız Alkolikler

lığı olmadan bize yardımcı olmuş olan prensipleri ve prosedürü 
kabul etti. Şimdi şüphesiz iyileşmeye doğru giden yolda. Bana 
göre bu olay alkoliğe rahatsızlık veren şeyin aslında ne olduğuna 
dair olan anlayış eksikliğini ve işverenlerin hasta çalışanlarını to-
parlamakta ve kâr etmekte nasıl bir rol alabileceklerine dair olan 
bilgi eksikliklerini gösteriyor. 

Eğer siz yardım etmek istiyorsanız kendi içki tüketiminizi 
veya içki içmiyor oluşunuzu dikkate almamanız iyi olabilir. Koyu 
bir içici olsanız da, ara sıra içiyor olsanız ya da Yeşilaycı olsanız 
bile oldukça güçlü görüşlere ve belki önyargılara sahip olabilirsi-
niz. Ara sıra içen insanlar bir alkolikten hiç içmeyen birine göre 
daha çok rahatsız olabilirler. Ara sıra içmek ve kendi tepkilerinizi 
anlamak sizi alkolik için de aynısının her zaman geçerli olmadı-
ğı birçok konuda emin kılmış olabilir. Ara sıra içen biri olarak 
sizin için içki olsa da olur olmasa da. Ne zaman isterseniz içki 
tüketiminizi kontrol altına alabilirsiniz. Bir akşam kararlıca içip 
dağıttıktan sonra ertesi günü uyanınca bir silkinip işinize gidebi-
liyor olabilirsiniz. Sizin için içki gerçek bir sorun değildir. Omur-
gasızlar ve aptallar hariç insanlar için alkolün neden bir sorun 
olduğunu göremiyor olabilirsiniz. 

Bir alkolikle muhatap olurken birinin bu kadar zayıf, aptal ve 
sorumsuz olabileceğini görmekten kaynaklanan doğal bir sıkıntı 
uyanır. Hastalığı daha iyi anladığınız zaman bile bu duygunun 
uyanışını hissedebilirsiniz. 

Organizasyonunuz içindeki alkoliğe yöneltilen göz, çoğu za-
man aydınlatıcı şeyler ortaya çıkarır. Bu kişi çoğu zaman zeki, 
hızlı düşünen, hayal gücü olan ve sevilen biri değil mi? Ayık ol-
duğunda sıkı çalışıyor ve işleri halletme becerisi var, öyle değil 
mi? Eğer bu özelliklere sahip olsa ve içki de içmese onu organi-
zasyonda tutmaya değmez mi? Diğer hasta çalışanlarla aynı ke-
fede tutulmamalı mı? Toparlamaya değecek biri mi? Sebebiniz 
ister insancıl ister iş için ya da ikisi birden olsun, eğer cevabınız 
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evet ise şimdi vereceğimiz tavsiyeler işinize yarayabilir. 

Sadece alışkanlık, inatçılık ya da zayıf bir irade ile uğraş-
tığınız hissini gözden çıkaramıyor musunuz? Bu sizin için zor-
luk çıkarıyorsa, alkol hastalığının etraflıca tartışıldığı ikinci ve 
üçüncü bölümleri tekrar okumak sizin için faydalı olabilir. Bir 
iş insanı olarak siz, sonucu tartmadan önce gereklilikleri bilmek 
isteyeceksinizdir. Eğer çalışanınızın hasta olduğunu kabul eder-
seniz geçmişte yaptıkları için onu affedebilir misiniz? Geçmiş-
teki saçmalıklarını unutabilir misiniz? Onu beynindeki alkolün 
doğrudan etkisi sonucu oluşan çarpık düşüncelerin bir kurbanı 
olarak değerlendirebilir misiniz? 

Chicago’nun önde gelen doktorlarından birisi bana omurga 
sıvısının yarattığı baskının beyni parçaladığı vakalardan bahsetti-
ği zaman yaşadığım şoku hatırlıyorum. Alkoliğin tuhaf bir şekilde 
mantıksız oluşuna şaşmamak gerek. Böylesine ateşler içinde bir 
beyin ile kim mantıksız olmazdı ki? Normal içiciler ne bu kadar 
etkilenir ne de alkoliklerin nasıl yoldan çıktıklarını anlayabilirler.  

Elemanınız büyük ihtimalle ciddi olması muhtemel birtakım 
sıkıntılarını saklıyordur. Bunlar mide bulandırıcı olabilir. Bu alnı 
açık kişinin nasıl olup da böyle şeylerle bu kadar içli dışlı oldu-
ğunu anlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz.  Fakat bu sıkıntılar 
genellikle ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, alkolün beynindeki 
anormal aksiyona bağlanabilirler. İçerken ya da bir nöbetin üs-
tesinden gelirken, normal halinde bazen dürüstlüğün ete kemi-
ğe bürünmüş hali olabilen alkolik, inanılmaz şeyler yapacaktır. 
Daha sonra bunlardan duyacağı tiksinti korkunç olacaktır. Bu 
maskaralıklar neredeyse her zaman geçici koşullara işaret eder. 

Bu bütün alkolikler içmedikleri zaman dürüst ve doğru de-
mek değildir. Tabii ki bunu demek istemiyoruz ve böyle insanlar 
size yük de olabilirler. Onları anlamaya ve yardım etmeye ça-
lıştığınızı gören bazı insanlar nezaketinizi istismar etmeye çalı-
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şacaklardır. Eğer elemanınızın içkiyi bırakmak istemediğinden 
eminseniz görevden çıkarın. Ne kadar erken o kadar iyi. Ona is-
tihdam sağlamaya devam etmekle iyilik yapmıyorsunuz. Böyle 
birini kovmak onun için bir lütuf olabilir. Belki harekete geçmek 
için ihtiyacı olan da budur. Kendi adıma konuşmam gerekirse, 
ben biliyorum ki pozisyonumu elimde tutmaya devam edebildi-
ğim sürece durumumun ne kadar ciddi olduğunu anlamamın bir 
yolu yoktu ve şirket de içkiyi bırakmamı sağlamak için hiçbir şey 
yapamazdı. Eğer beni önce kovsalardı, sonra da bu kitaptaki çö-
züm yolunun bana sunulmasını sağlayacak basamakları atsalardı 
altı ay sonra onların arasına iyileşmiş bir adam olarak yeniden 
katılabilirdim. 

Fakat bırakmayı isteyen birçok kişi var ve siz bunlarla ol-
dukça yol kat edebilirsiniz. Onların durumuna karşı olan anlayışlı 
tutumunuz size kazanç olarak geri dönecektir. 

Belki de aklınızda böyle birisi var. Sadece iş meselesi olsa 
bile, o bırakmayı istiyor ve siz de ona yardımcı olmak istiyor-
sunuz. Artık alkolizme dair daha fazla şey biliyorsunuz. Onun 
zihinsel ve fiziksel olarak hasta olduğunu görebiliyorsunuz. Geç-
mişteki performansını göz ardı etmeyi kabul ettiniz. Şöyle bir 
yaklaşımın yapıldığını varsayın: 

İçki problemini bildiğinizi ve bunun ortadan kaldırılması 
gerektiğini belirtin. Yeteneklerini takdir ettiğinizi, onunla çalış-
maya devam etmek istediğinizi ama içmeye devam ederse bunu 
yapamayacağınızı söyleyebilirsiniz. Bu noktada katı bir tutum 
çoğumuza yardımcı olmuştur. 

Daha sonra ona nutuk atmak, ahlak dersi vermek ya da onu 
yargılamak gibi bir niyetinizin olmadığı konusunda ona garanti 
verin ve daha önce böyle bir şey olduysa bunun bir yanlış anlaşıl-
madan kaynaklandığını belirtin. Eğer mümkünse ona karşı kötü 
bir şeyler hissetmediğinizi ifade edin. Bu noktada ona alkolizm 
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hastalığını açıklamak faydalı olabilir. Onun çok hasta, belki de 
ölümcül bir hastalığa sahip olduğunu düşündüğünüzü belirtin. 
İyileşmek istiyor mu? Bunu sormalısınız çünkü birçok alkolik 
çarpık düşündüğü ve uyuşturulduğu için içkiyi bırakmak istemez. 
Ama o istiyor mu? Her gerekli basamağı atmaya, iyileşmek için 
her şeyi kabul etmeye, sonsuza kadar içkiyi bırakmaya hazır mı? 

Eğer cevabı evetse, bunu ciddi bir şekilde mi söylüyor? Ya 
da derinlerde bir yerde sizi kandırdığını, biraz dinlenme ve tedavi 
sonrası yine ara sıra birkaç kadeh devirebileceğini mi düşünüyor? 
Bunun derinlemesine incelenmesi taraftarıyız. Sizi ya da kendini 
kandırmadığından emin olun. 

Bu kitaptan bahsedip bahsetmemek size kalmış. Eğer hala 
savsaklamalar yapıyorsa ve hala, bira dahi olsa, tekrar içebilece-
ğini düşünüyorsa bir sonraki dağıtışından sonra onu işten çıkarın 
gitsin ki eğer alkolikse dağıtacağı neredeyse kesindir. Bu mutlaka 
anlaşılmalı. Ya iyileşebilecek ve iyileşecek biriyle muhatap olu-
yorsunuzdur ya da iyileşemeyecek biriyle. Eğer iyileşemeyecek-
se neden onunla zaman kaybedesiniz? Kulağa haşin gelebilir ama 
genelde doğru olan budur. 

Elemanınızın iyileşmek istediğinden ve bunun için her türlü 
uç noktaya gideceğinden emin olduktan sonra kesin bir eylem 
planı önerebilirsiniz. İçmekte olan ya da dağıttıktan sonra ken-
dine gelmekte olan çoğu alkolik için bir miktar fiziksel tedavi 
istenilen hatta şart koşulan bir durumdur. Bu tedavi için tabii ki 
onu kendi doktorunuza yönlendirmelisiniz. Yöntem ne olursa ol-
sun, amaç zihni ve vücudu alkolün tesirlerinden arındırmaktır. 
Ehil ellerde bu genellikle ne çok zaman alır ne de çok pahalıya 
patlar. Elemanınızın şansı doğru düzgün düşünebileceği ve içki 
aramadığı bir fiziksel durumda daha yüksek olacaktır. Ona böyle 
bir prosedür önerecek olursanız her türlü harcamanın daha sonra 
maaşından kesileceğini açıkça belirtmeniz gerektiğini düşünüyo-
ruz. Tamamen sorumlu hissetmesi onun için daha iyi olacaktır. 
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Eğer elemanınız teklifi kabul edecek olursa ona fiziksel te-
davinin büyük resmin sadece küçük bir kısmı olduğu belirtilmeli. 
Siz ona en iyi tıbbi desteği sağlıyor olsanız bile kalbinde bir deği-
şikliğin meydana gelmesi gerektiğini bilmeli. İçkinin üstesinden 
gelmek için düşüncelerinin ve tutumunun değişmesi gerekecek. 
Hepimiz iyileşmeyi her şeyin üstünde tutmak zorunda kaldık çün-
kü iyileşemeseydik hem evimizi kaybedecektik hem de işimizi. 

Bu kişinin iyileşebileceğine kesinlikle güvenebilir misiniz? 
Güven konusuna gelmişken siz de onun alkolik ihmalkârlığının 
ve görmek üzere olduğu tedavinin sizin için tamamen kişisel bir 
mesele olduğu tutumunu, bunların onun da izni olmadan asla tar-
tışılmayacağını benimseyebilir misiniz? O geri döndüğünde bun-
ları onunla uzun uzun konuşmak iyi olabilir. 

Bu kitabın konusuna geri dönecek olursak: Kitap, çalışanın 
sorununu nasıl çözeceğine dair tavsiyelerle dolu. Kitaptaki bazı 
fikirler size tuhaf gelebilir. Belki de önerdiğimiz yaklaşıma pek 
sıcak bakmıyorsunuz. Bunu kesinlikle konu üzerine nihai bir söz 
olarak söylemiyoruz ama bizim için işe yaradı. Siz de önünde so-
nunda yöntem değil sonuç arayışında değil misiniz? Çalışanınız 
istese de istemese de alkolizmin korkunç gerçeğini öğrenecek. 
Bu devayı istesin istemesin, gerçekler canını hiç acıtmayacaktır. 

Hastanızla tedavi süresince ilgilenecek olan doktorun dikka-
tini bu kitaba çekmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer kitap hasta tara-
fından gücü yettiği zaman, son derece bunalımlı iken okunursa 
durumunun farkına varabilmesine destek olabilir. 

Doktorun hastaya durumu ne olursa olsun, buna dair gerçeği 
söylemesini umuyoruz. Bu kitap hastaya sunulduğu zaman kim-
senin ona buradaki tavsiyeleri uygulaması gerektiğini söyleme-
mesi en iyisi olacaktır. Kişi kendi adına karar vermelidir. 

Tabii siz değişen tutumunuzun bu kitabın içeriği ile birleş-
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tiğinde durumun üstesinden geleceğini düşünüyorsunuz. Bazen 
böyle olur; bazen de olmaz. Fakat sonuna kadar direnirseniz ba-
şarı oranı sizi memnun edecektir. Faaliyet alanımız ve sayımız 
arttıkça çalışanlarınızın bizimle kişisel olarak irtibata geçirilebi-
leceğini umuyoruz. Bu arada yalnızca kitabın kullanımı ile de 
birçok şeyin başarılabileceğinden eminiz. 

Çalışanınız döndüğü zaman onunla konuşun. Aradığı cevaba 
sahip olduğunu düşünüp düşünmediğini sorun. Eğer sorunlarını 
sizinle konuşmaya açıksa, onu anladığınızı ve söylemek istediği 
şeylerin canınızı sıkmayacağını biliyorsa muhtemelen hızlı bir 
başlangıç yapacaktır. 

Bu bağlamda kişi size şok edici şeyler söylediği takdirde, 
bunlardan etkilenmemeyi başarabilecek misiniz? Örneğin size 
gider hesabını şişirdiğini ya da en iyi müşterilerinizi sizden çal-
mayı planladığını söyleyebilir. Aslında çözümümüzü kabul et-
tiyse neredeyse her şeyi söyleyebilir çünkü bildiğiniz gibi çözü-
mümüz amansız bir dürüstlük gerektirmektedir. Bunları göz ardı 
edip onunla yeni baştan başlayabilir misiniz? Eğer size borçlu ise 
bir ödeme planı yapabilirsiniz. 

Ev durumundan bahsedecek olursa, şüphesiz yardımcı ola-
cak tavsiyeler verebilirsiniz. İş dedikoduları anlatmadığı ya da iş 
arkadaşlarını eleştirmediği zaman da sizinle açıkça konuşabiliyor 
mu? Bu tarz bir çalışan için böyle bir tutum sonsuz sadakat ya-
ratacaktır. 

Biz alkoliklerin en büyük düşmanları dargınlık, kıskançlık, 
haset, hüsran ve korkudur. Nerede insanlar iş için toplanıyorsa 
orada çekişme olacak ve bunlardan da bir miktar büro politikası 
doğacaktır. Bazen biz alkolikler insanların bizi aşağı çekmeye ça-
lıştığı düşüncesine kapılırız. Genelde durum hiç de öyle değildir. 
Fakat bazen içki içiyor oluşumuz bize karşı politik açıdan kulla-
nılacaktır. 
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Akla kötü niyetli birinin, sürekli bir alkoliğin içki hikâyelerine 
dair yaptığı arkadaşça küçük şakalar geliyor. Bu şekilde sinsice 
dedikodu yapıyordu. Bir başka vakada bir alkolik tedavi için has-
taneye gönderilmişti. İlk başta sadece birkaç kişi bunu biliyordu 
ama kısa zamanda alkolik bütün şirketin içinde reklam olmuştu. 
Böyle bir şey birinin iyileşme ihtimalini doğal olarak düşürür. 
İşveren birçok kez kurbanı bu tarz konuşmaların odağı olmaktan 
koruyabilir. İşverenin favorileri olamaz ama her zaman birini ge-
reksiz provokasyona ve haksız eleştiriye karşı savunabilir.  

Alkolikler enerjik insanlardır. Çok çalışırlar ve çok eğlenirler. 
Tabir uygunsa iyi çalışır, iyi eğlenirler. Tedaviden döndükten sonra 
elemanınız eskisinden de fazla çalışmaya başlayabilir. Kendisini 
göstermek arzusuyla, bedenen ve ruhen alkolsüz bir hayata adapte 
olabilmek için işi ifrata götürebilir. Bu durumda siz kendisini fren-
leyebilirsiniz. Arada sırada eğlenmesi gerektiğini hatırlatınız ona. 
Öbür alkolikler için çalışmak isteyebilir ve bu durum iş saatleriyle 
çelişebilir. Sizin buna bir dereceye kadar göz yummanız, kendisi-
ne yardımcı olacaktır.

Elemanınız içmeden birkaç ay geçirdikten sonra, alkol prob-
lemleriyle sizi oyalayan diğer çalışanlarınızla başa çıkabilmeniz için 
hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Tabii böyle bir durumda, onların 
da üçüncü bir partinin mevcudiyetine yönelik istekli olmaları gerekir. 
İyileşmiş ama nispeten önemsiz bir işe sahip olan bir alkolik daha iyi 
pozisyonda olan biri ile konuşabilir. Hayattaki temeli artık çok daha 
farklı olacağından asla durumu istismar etmeyecektir. 

Elemanınız güvenilir olabilir. Alkoliklerin mazeretlerini 
uzun süre tecrübe ettiyseniz doğal olarak şüphe duyacaksınız. 
Eşi bir daha sizi arayıp elemanınızın hasta olduğunu söylediğin-
de düşünmeden sarhoş olduğu sonucuna atlayabilirsiniz. Eğer 
sarhoşsa ve hala iyileşmeye çalışıyorsa işini kaybetmek pahasına 
size bunu söyleyecektir. Yaşamak istiyorsa dürüst olmak zorunda 
olduğunu bilir çünkü. Sizin onun için endişe duymadığınızı, on-
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dan şüphelenmediğinizi, hayatını yönetmeye çalışmadığınızı bil-
mek onda minnet uyandıracak; onun için içkiye karşı bir kalkan 
olacaktır. Eğer iyileşme programını itina ile uyguluyorsa işiniz 
gereği bulunması gereken her yere gidebilir. 

Bir kez bile tökezleyecek olursa, onu görevden çıkarıp çıkar-
mayacağınızın kararını vermek zorunda kalacaksınız. Eğer bırak-
maya niyetinin olmadığından eminseniz, onu şüphesiz kovma-
lısınız. Eğer ki aksine elinden geleni yaptığını düşünüyorsanız, 
ona bir şans daha tanımak isteyebilirsiniz. Fakat onu görevinde 
tutmak için hiçbir zorunluluk hissetmemelisiniz ki siz zaten eli-
nizden geleni yaptınız. 

Yapmak isteyebileceğiniz bir şey daha var. Eğer organizasyo-
nunuz büyükse orta kademe yöneticilerinize bu kitaptan verebilir-
siniz. Onlara organizasyonunuz içindeki alkoliklerle kavganızın 
olmadığını bildirebilirsiniz. Bu orta kademe yöneticileri genelde 
zor bir pozisyondadırlar. Altlarındaki insanlar genelde arkadaşları 
olurlar. Bu yüzden o veya bu şekilde onların arkalarını kollarlar ve 
durumun iyiye gitmesini umarlar. Uzun zaman önce kovulmuş ya 
da iyileşme fırsatı sunulmuş olması gereken azılı içicilere yardım 
etmeye çalışarak kendi pozisyonlarını tehlikeye atarlar.  

Bu kitabı okuduktan sonra orta kademe bir yönetici böyle bi-
rine gidip aşağı yukarı şunları söyleyebilecektir: “Bana bak, Ed. 
Sen içkiyi bırakmak istiyor musun, istemiyor musun? Ne zaman 
sarhoş olsan beni güç durumda bırakıyorsun. Ne ben bunu hak 
ediyorum ne de firma. Alkolizme dair bir şeyler öğreniyordum. 
Eğer sen alkoliksen bayağı hastasın. Bir alkolik gibi davrandığın 
da ortada. Firma senin bunu atlatmana yardımcı olmak istiyor ve 
senin de ilgini çekiyorsa bir çözüm var. Eğer kabul edersen geç-
mişin unutulacak ve tedaviye gittiğinden de bahsedilmeyecek. 
Yok, yapamam ya da yapmam diyorsan istifa etmen gerektiğini 
düşünüyorum.” 
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Orta kademe yöneticiniz bu kitabın içeriğine katılmayabilir. 
Bunu alkolik çalışana yansıtmamalıdır ve yansıtmasına gerek de 
yoktur. Fakat en azından problemi anlayacak ve sıradan vaatler 
tarafından kandırılmayacaktır. Böyle birine karşı fazlasıyla doğ-
ru ve dürüst bir pozisyon alabilecektir. Alkolik çalışanın arkasını 
daha fazla kollaması için artık bir sebebi kalmayacaktır. 

Olay şuna indirgenebilir: Kimse sadece alkolik olduğu için 
işten atılmamalıdır. Eğer durmak istiyorsa ona bu konuda gerçek 
bir şans tanınmalıdır. Eğer duramıyorsa ya da durmak istemiyor-
sa görevden çıkarılmalıdır. Bunun istisnalarına nadir rastlanır. 

Bu yaklaşım şeklinin birkaç şeyi başaracağını düşünüyoruz. 
İyi insanların rehabilitasyonuna olanak verecek. Aynı zamanda 
duramayanları ya da durmak istemeyenleri kendinizden uzaklaş-
tırırken gönülsüz olmayacaksınız. Alkolizm ortaya çıkardığı za-
man, insan ve itibar israfı ile organizasyonunuza hatırı sayılır de-
recede zarar veriyor olabilir. Tavsiyelerimizin bu ara sıra ciddi de 
olabilen sızıntıyı durdurmakta size yardımcı olacağını umuyoruz. 

Sizden bu israfı durdurmanızı ve bunu hak eden elemanlarını-
za bir şans tanımanızı isterken makul olduğumuzu düşünüyoruz. 

Geçenlerde büyük bir sanayi firmasının başkan yardımcısına 
bu konuyla ilgili yaklaşımda bulunmuştuk. Bize şunları söyledi: 
“İçkiyi bırakmış olmanız beni çok memnun etti. Fakat çalışan-
larımızın alışkanlıklarına karışmamak şirketimizin bir kuralıdır. 
Eğer biri işini etkileyecek kadar çok içiyorsa onu kovarız. Bize 
nasıl yardımcı olabileceğinizi seçemiyorum çünkü görüyorsunuz 
ya, bir alkol problemimiz yok bizim.” Aynı firma her yıl araştır-
ma için milyonları gözden çıkarıyor. Üretim masrafları ondalık 
hanelere kadar hesaplanıyor. Sosyal tesisleri var. Şirket sigortala-
rı var. Çalışanlarının iyi hali ile hem insani hem de iktisadi olarak 
gerçek anlamda ilgileniyorlar. Fakat alkolizme gelince bu bizde 
yoktur deyip geçiyorlar. 
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Belki de bu tipik bir tutum değil. Kolektif olarak iş dünya-
sına dair birçok şey görmüş olan bizler en azından bir alkoliğin 
açısından bu beyefendinin samimi görüşünü duyunca kendimizi 
gülümsemekten alıkoyamadık. Eğer alkolizmin organizasyonuna 
her yıl kaça mal olduğunu bilse belki şok geçirirdi. O şirket bir-
çok gerçek veya potansiyel alkoliğe ev sahipliği yapıyor olabilir. 
Büyük işletmelerin yöneticileri bu problemin yaygınlığına dair 
genelde pek bilgi sahibi değiller. Organizasyonunuzun bir alkol 
problemi olmadığını düşünüyor olsanız bile etraflıca bir incele-
mek yararınıza olacaktır. İlginç şeyler keşfedebilirsiniz. 

Tabii bu bölümün atıfta bulunduğu insanlar alkoliklerdir; 
hasta ve dengesiz kimseler... Başkan yardımcısı dostumuzun 
aklında olan alışılagelmiş içicilerdi; bir başka deyişle alemciler. 
Onlar açısından düşünecek olursak başkan yardımcısının kuralı 
şüphesiz mantıklıdır fakat dostumuz böyleleri ile alkolikler ara-
sındaki ayrımı yapmamıştır. 

Alkolik bir çalışana orantısız bir zaman ayrılması ya da üze-
rine fazla düşülmesi beklenmez. Gözde kişi olarak seçilmemeli-
dir. Doğru kişi, yani iyileşen kişi, böyle bir şeyi istemez. Size yük 
olmayacaktır. 

Bilakis, çılgınca çalışacak ve öleceği güne kadar sizden mü-
teşekkir olacaktır. 

Bugün, ben küçük bir şirket sahibiyim. İki alkolik çalışanım 
var ve beş normal satış elemanı kadar iş çıkarıyorlar. Hem ne-
den olmasın ki? Yeni bir tutumları var ve yaşayan bir ölümden 
kurtarıldılar. Onların durumunu düzeltirken geçirdiğim her andan 
hoşnut kaldım. [1]

1 Bkz. Ek VI - Eğer yardımcı olabilecek isek sizden duymak bizi memnun edecektir.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM

GELECEĞE BAKIŞ

Çoğu normal insan için içki içmek şamata, arkadaşlık ve 
renkli bir hayal gücü anlamına geliyor. Aldırıştan, can sıkıntısın-
dan ve endişeden kurtulmak anlamına geliyor. Çoğu için içki, ar-
kadaşlarla keyifli bağlar kurmak ve hayatın iyi olduğuna dair bir 
hissiyat demek. Fakat içki alışkanlığımızın son günlerinde bizim 
için durum böyle değildi. Eski zevkler gitmişti. Hatıradan ibaret-
tiler ancak. Geçmişin o güzel anlarını bir daha asla yakalayama-
dık. Hayattan eskiden aldığımız keyfi almak konusunda ısrarlı bir 
özlemimiz ve bunu yeni bir kontrolün mucizesi ile yapabileceği-
miz yönünde yürek burkan bir takıntımız vardı. Her zaman bir 
daha dener, her zaman bir daha başarısız olurduk. 

 İnsanlar bize daha az hoşgörü gösterdikçe toplumdan ve 
hayattan daha çok çekildik. Kral Alkol’ün tebaası, hâkimiyeti 
altındaki kaçık diyarın sakinleriydik. Yalnızlığın üşüten sisi 
çöktü üzerimize. Yoğunlaştı ve gitgide daha da siyaha büründü. 
Bazılarımız anlayışlı bir yoldaşın ve takdirin arayışında menfur 
mekânlara savrulur bulduk kendimizi. Anlık olarak bulduk da. 
Bunu boşluk takip etti ve ardından da Mahşerin Dört Atlısı ile 
randevumuza olan rezil uyanışımız. Mahşerin Dört Atlısı ki onlar 
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Dehşet, Hayret, Hüsran ve Umutsuzluk’tur. Bu sayfayı okuyan 
mutsuz içiciler bizi anlayacaklardır! 

Ara sıra ağır içiciler içmedikleri vakitler, “Hiç de aramıyo-
rum. Daha iyi hissediyorum. Daha iyi çalışıyorum. Daha iyi vakit 
geçiriyorum,” derler. Eskinin sorunlu içicileri olarak böyle bir 
nükteyi duyduğumuz zaman gülümseriz. Dostumuzun karanlıkta 
korkmamak için ıslık çalan bir çocuk gibi olduğunu iyi biliriz. 
Kendini kandırmaktadır. Aslında içten içe yarım düzine içkiyi 
alıp sıvışmak ister. Yakında eski numaralarına geri dönecektir 
çünkü ayıklık hoşuna gitmemektir. Alkolsüz bir hayatı tasavvur 
edemez. Bir gün hayatı alkollü de alkolsüz de tasavvur edeme-
yecek hale gelecektir. O zaman bazılarının bildiği gibi o da yal-
nızlığı bilecektir. Kendini aşağı atacağı bir yerde olacaktır. Sonu 
arzulayacaktır. 

Biz bu delikten nasıl çıktığımızı gösterdik. Dediniz ki: “Evet, 
ben de çıkmak istiyorum. Fakat gördüğüm bazı erdemli insanlar 
gibi aptal, sıkıcı ve somurtkan olacağım bir hayata mı terk edile-
ceğim? İçkisiz yaşamam gerektiğini biliyorum ama nasıl yaparım 
bunu? Bir alternatifiniz var mı?” 

Evet, bir alternatif var ve içkiden çok daha üstün. Bu alterna-
tif Adsız Alkolikler’de bulacağınız dostluktur. Orada aldırıştan, 
can sıkıntısından ve endişeden kurtulacaksınız. Hayal gücünüz 
canlanacak. Hayatın sonunda bir anlamı olacak. Varlığınızın en 
tatmin edici yılları ufukta. Biz buradaki dostluğu böyle bulduk 
işte; siz de bulacaksınız. 

 “Bu nasıl olacak?” diye soruyorsunuz, “Bu insanları nere-
den bulacağım?” 

Yeni arkadaşlarınızla kendi topluluğunuzun içinde tanışacak-
sınız. Yanı başınızda yardıma muhtaç şekilde, tıpkı batan bir gemi-
dekiler gibi alkolikler ölüyorlar. Eğer büyük bir yerde yaşıyorsanız 
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yüzlercesi vardır. Dört bir yandan insanlar, zengini ve fakiri, hepsi 
Adsız Alkolikler’in müstakbel üyeleridir. Onların arasında yaşa-
mınız boyu arkadaşınız olacak insanlar bulacaksınız. Onlara yep-
yeni ve harika bağlarla bağlanacaksınız çünkü felaketten beraber 
kaçacaksınız ve yolculuğunuzda hep omuz omuza yürüyeceksiniz. 
O zaman başkalarının yaşaması ve hayatı yeniden keşfedebilmesi 
için kendinizden bir şeyler vermenin ne anlama geldiğini kavra-
yacaksınız. “Komşunu kendin gibi sev,” sözünün tam anlamını o 
zaman öğreneceksiniz. 

Bu insanların yeniden mutlu, saygıdeğer ve faydalı kimsele-
re dönüşeceğini düşünmek kulağa inanılmaz gelebilir. Böylesi bir 
sefaletten, kötü ünden ve umutsuzluktan kendilerini çekip çıkar-
mayı nasıl başaracaklar? En pratik cevap şu olur: “Biz başardıy-
sak siz de başarabilirsiniz.” Eğer bunu gerçekten her şeyden çok 
isterseniz ve tecrübelerimizden faydalanmaya istekliyseniz bu 
başarıların size geleceğinden eminiz. Hala mucizeler çağındayız. 
Bizim iyileşmiş olmamız kanıtıdır bunun! 

Ümidimiz bu küçük kitabın tüm alkolizm dünyasına yayıl-
ması, yenilgiye uğramış alkoliklerin ona tutunması ve içindeki 
tavsiyeleri uygulamasıdır. Birçok kişinin düştüğü yerden kalka-
cağından ve yürümeye devam edeceğinden eminiz. Hala hasta 
olan başkalarına yardımcı olmak için yanlarına gidecekler ve 
Adsız Alkolikler Derneği her şehir ve köye yayılacak; çıkış yolu 
arayanlar için bir sığınak olacak. 

“Başkalarıyla Birlikte Çalışmak” bölümünde başkalarına 
nasıl yaklaştığımıza ve sağlıklarını kazanmaları için onlara nasıl 
yardımcı olduğumuza dair bir fikir edindiniz. Varsayalım ki bir-
kaç aile sizin sayenizde bu yaşam şeklini benimsedi. Bu noktadan 
sonra nasıl ilerleyeceğinize dair bir fikir edinmek isteyeceksiniz. 
Belki de geleceğinizin bir fragmanını size vermenin en iyi şekli 
derneğin aramızda nasıl büyüdüğünü tarif etmek olacaktır. İşte 
yaşananların kısa bir özeti: 
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Yıllar önce, 1935 senesinde, içimizden biri bir Batı şehrine 
yolculuk etti. İş açısından bu yolculuk kötü sonuç vermişti. Eğer 
girişiminde başarılı olsaydı maddi olarak ayaklarının üzerinde 
durabilecekti ki o zaman bu hayati önem taşıyor gibiydi. Fakat 
girişimi bir dava ile sonuçlandı ve tamamen çıkmaza girdi. Du-
ruşmada da karşılıklı hamaset ve anlaşmazlık havası hâkimdi. 

Oldukça canı sıkılan arkadaşımız kendini tuhaf bir yerde iti-
barsız ve beş parasız buldu. Fiziken hâlen zayıftı ve sadece birkaç 
aydır ayıktı. Vaziyetinin tehlikeli olduğunu gördü. Biriyle konuş-
mayı o kadar çok istiyordu ki, ama kim? 

Kasvetli bir ikindi vakti bir otel lobisinde adımlayıp faturası-
nın nasıl ödeneceğini düşünüyordu. Odanın öteki ucunda üzerin-
de yerel kiliselerin telefon numaralarının yazıldığı bir camekân 
duruyordu. Lobinin sonunda da cazibeli bir bara açılan kapı yer 
alıyordu. İçerideki mutlu tayfayı görebiliyordu. Orada dostluğu 
bulabilir ve rahatlayabilirdi. Eğer biraz içmezse biriyle konuşacak 
cesareti bulamayabilirdi ve yalnız başına bir hafta sonu geçirirdi. 

Tabii içemezdi ama neden bir masada önünde bir zencefilli 
gazoz ile ümitli bir şekilde oturmasındı ki? Ne de olsa altı ay-
dır ayık değil miydi? Belki de üç içkiyi kaldırabilirdi? Sadece üç 
tane ve daha fazlası değil! Korku onu yakaladı. İnce buz üstün-
deydi. Adı ilk içki olan o eski, sinsi akıl hastalığı geri gelmişti. 
Titreyerek geri döndü ve lobiyi aşarak kilise rehberine doğru yü-
rüdü. Müziğin ve keyifli muhabbetlerin sesleri hala bardan çıkıp 
kulaklarına kadar geliyordu. 

Peki ya sorumlulukları ne olacaktı? Ailesi ve iyileşmeyi bil-
mediği için ölecek olan diğer alkolikler ne olacaktı? Alkolikler... 
“Böyle bir yerde onlardan bol bol vardır,” diye düşündü. Bir 
papaza telefon açacaktı. Akıl sağlığı geri döndü ve bunun için 
Tanrı’ya şükretti. Rehberden rastgele bir kilise seçti; kabine girdi 
ve ahizeyi kavradı. 
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Papazla yaptığı telefon görüşmesi onu şehrin eskiden ehil 
ve saygıdeğer olan fakat şimdi alkolik umutsuzluğunun en aşa-
ğı katmanlarına sürüklenmiş bir sakinine götürdü. Her zamanki 
hikayeydi: Tehlike içindeki ev hayatı, hasta bir eş, kafası karışık 
çocuklar, ödenme tarihi geçmiş faturalar ve hasar görmüş itibar. 
Adam çaresizce bırakmak istiyordu ama bir çıkış yolu bulamı-
yordu çünkü içtenlikle birçok kaçış şekline başvurmuştu. Şu ya 
da bu şekilde anormal olduğunun acı acı farkına varıyordu ama 
alkolik olmanın ne anlama geldiğini tam olarak anlayamıyordu.[1] 

Arkadaşımız tecrübesini aktardığında, adam da ortaya koya-
bileceği iradenin boyutu ne olursa olsun bunun içkiyi uzun süre 
bırakmasını sağlayamayacağına katıldı. Bir manevi tecrübenin 
kesinlikle gerekli olduğunu kabul etti ama önerilen temelin atıl-
ması için ödenmesi gereken bedel çok büyük gibi görünüyordu. 
Arkadaşımıza başkaları alkolizmini öğrenecek diye her daim 
endişe içinde yaşadığını söyledi. Tabii onda da alkoliklere has 
içtiğinin fazla bilinmemesine yönelik takıntı vardı. Neden bana 
kazancımı sağlayan insanlara kötü durumda olduğumu bir aptal 
gibi itiraf edip işimin geri kalanını da kaybederek aileme daha 
fazla acı çektireyim ki, diye fikrini belirtti. Her şeyi yapardı ama 
bunu değil. 

Fakat yine de söylenenler ilgisini çekmişti ve arkadaşımızı 
evine davet etti. Bir süre sonra tam da içki içişini kontrol altına al-
dığını düşünmüşken fena şekilde dağıttı. Onun için bu dağıtışı tüm 
diğer dağıtışlarının sonu oldu. Tanrı’nın ona hâkimiyet vermesi 
için sorunlarıyla doğrudan yüzleşmek zorunda olduğunu anlamıştı. 

Bir sabah elini taşın altına koydu ve sorununun ne olduğu-
nu söylemekten çekindiği insanlara durumunu anlatmaya karar 

1 Bill’in Dr. Bob ile olan ilk görüşmesine atıfta bulunuluyor. Bu iki adam 
daha sonra A.A.’nın kurucuları olacaklardı. Bu kitap Bill’in hikayesi ile başlıyor. 
Dr. Bob’unki ise Hikayeler kısmında başı çekiyor.
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verdi. İyi karşılandığını görüp şaşırdı ve birçok insanın onun içti-
ğini zaten bildiğini öğrendi. Arabasına bindi ve canını acıttığı in-
sanlara ziyaretlerde bulundu. Bunu yaparken ürperiyordu çünkü 
özellikle de onun iş alanında yaptığı bu şey onu mahvedebilirdi. 

Eve gece yarısı yorgun argın ama oldukça mutlu bir şekilde 
döndü. O zamandan beri de içmedi. Şimdi içinde bulunduğu top-
luluk tarafından çok seviliyor ve otuz yıl içki içmesinin yarattığı 
o büyük sıkıntılar dört yılda çözüldü gitti. 

Fakat hayat bu iki arkadaş için kolay olmadı. Birçok zorluk 
baş gösterdi. İkisi de manevi anlamda aktif kalmak zorunda ol-
duklarını gördüler. Bir gün yerel bir hastanenin başhemşiresine 
telefon açtılar ve ihtiyaçlarını belirterek hastanede birlikte çalışa-
bilecekleri gerçek bir alkoliğin olup olmadığını sordular. 

 “Evet, türbişoncunun biri var burada,” diye yanıtladı baş-
hemşire. “Daha şimdi birkaç hemşireyi dövdü. İçince kendini 
tamamen kaybediyor. Ayık olduğunda çok iyi biri aslında ama 
son altı ay içinde buraya sekiz defa geldi. Eskiden buralarda iyi 
bilinen bir avukattı, anlıyorsunuz ya. Şimdiyse burada eli kolu 
sıkı sıkı bağlı, yatıyor.” [1]

İşte bir üye adayı vardı; ama yapılan tarife göre pek de vaat 
edici bir aday değildi. Böyle vakalarda manevi prensiplerin kul-
lanımı o zamanlar bugün anlaşıldığı kadar iyi anlaşılmıyordu. 
Yine de arkadaşlardan biri, “Onu özel bir odaya yerleştirin. Ge-
liyoruz,” dedi. 

Aradan iki gün geçtikten sonra A.A.’nın müstakbel mensubu 
yatağının başındaki yabancılara donuk donuk bakıyordu. “Siz kim-
siniz ve bu özel oda ne için? Daha önce hep koğuşta kalıyordum.” 

1 Burada Bill ve Dr. Bob’un üçüncü A.A. mensubuna yaptıkları ilk ziyarete 
atıfta bulunuluyor. Öncülük bölümüne bakınız. Bu ziyaret 1935’te Akron, Ohio’da 
yapılan A.A.’nın ilk grup toplantısı ile sonuçlandı.
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Yabancılardan biri, “Sana alkolizm için tedavi uygulayaca-
ğız,” dedi. 

Cevap verirken umutsuzluk adamın yüzünden okunur hal-
deydi. “Ah, fuzuli... Beni hiçbir şey düzeltemez. Gidiciyim ben. 
Son üç seferinde daha buradan çıkıp eve giderken sarhoş oldum. 
Kapıdan çıkmaya korkuyorum. Anlayamıyorum bu işi,” dedi.   

Bir saat boyunca iki arkadaş ona içki tecrübelerini anlattılar. 
Adam sürekli, “Bu benim. Bu benim işte. Ben de öyle içiyorum,” 
diyordu. 

Yataktaki adam yaşadığı akut zehirlenme üzerine bilgilendi-
rildi. Bu zehirlenme sonucu bir alkoliğin vücudunun nasıl bozul-
duğu, düşüncelerinin nasıl çarpıklaştığı ona anlatıldı. İlk içkiyi 
içmeden hemen önce zihnin durumuna dair uzun uzun konuşuldu. 

 “Evet, bu benim,” dedi hasta adam. “Tam resmimi çizdiniz. 
Neden bahsettiğinizi biliyorsunuz, hayhay, ama neye yarar? İşte 
bunu göremiyorum. Siz mevkili kimselersiniz. Bir zamanlar ben 
de öyleydim ama bir hiçim şimdi. Bana anlattıklarınızdan sonra 
da artık bırakamayacağıma her zamankinden daha eminim.”  

Bunu duyunca iki ziyaretçi de kahkahalara boğuldu. Müstak-
bel aday: “Ben gülecek bir şey göremiyorum,” dedi. 

İki arkadaş kendi manevi tecrübelerinden bahsettiler ve uy-
guladıkları eylem planını anlattılar.  

Adam sözlerini kesti: “Eskiden kiliseye çok giderdim ama 
çözüm bu değil. Akşamdan kalma olduğum günler Tanrı’ya dua 
ettim; bir daha ağzıma tek damla içki koymayacağıma dair ye-
minler ettim ama saat 9 olduğunda ben fitil gibi sarhoş olurdum.” 

Müstakbel aday ertesi günü yeni düşüncelere daha açıktı. 
Söylenenleri düşünmüştü. “Belki haklısınız,” dedi. “Tanrı’nın 
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elinden her şey geliyor olsa gerek.” Daha sonra da ekledi, “Gerçi 
ben bu içki meselesiyle tek başıma uğraşıyorken benim için fazla 
da bir şey yapmadı ya...” 

Üçüncü gün avukat hayatını Yaratıcı’sının korumasına ve ta-
limatlarına teslim etti ve gerekli olan ne varsa yapmaya tamamen 
istekli olduğunu söyledi. Eşi geldiğinde umutlu olmaktan ade-
ta çekiniyordu ama kocasında farklı bir şeyin olduğunu da daha 
şimdiden sezebiliyordu. Kocası manevi bir tecrübe yaşamaya 
başlamıştı.   

Adam o öğleden sonra kıyafetlerini giydi ve hastaneden öz-
gür bir adam olarak çıktı. Bir seçim kampanyasına katıldı; ko-
nuşmalar yaptı; insanların toplandığı her türden yere ziyaretlerde 
bulundu ve genellikle geceleri sabahladı. Küçük bir farkla yarışı 
kaybetti ama Tanrı’yı bulmuştu ve Tanrı’yı bulmakla kendini de 
bulmuştu. 

Bu 1935’in Haziran ayıydı. Bir daha asla içki içmedi. O da 
bulunduğu topluluğun saygıdeğer ve faydalı bir üyesi oldu. Baş-
ka insanların iyileşmesine yardımcı oldu ve uzun süre gitmemiş 
olduğu kilisede mevki edindi. 

İşte görüyorsunuz ya, o şehirde buldukları şeyi ya başkala-
rına sunacak ya da bataklığa gömülecek olduklarını düşünen üç 
alkolik vardı. Başkalarını bulmaya çalışıp birkaç kez başarısız 
olduktan sonra dördüncü kişiyi de buldular. Bu kişiyi iyi haberi 
duyan bir tanıdıkları yönlendirmişti. Ailesinin içkiyi bırakmayı 
isteyip istemediğinden emin olamadığı kaygısız bir gençti bu. Ai-
lesi dindar insanlardı ve oğulları kiliseyle ilgili bir şey yapmayı 
reddettiğinde şok olmuşlardı. İçip dağıtması bu gence pahalıya 
patlıyordu ama ona yardım edilemez gibi görünüyordu. Yine de 
hastaneye yatmayı kabul etti ve orada yakın zamanda avukatın 
boşalttığı odaya yerleşti. 
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Gencin üç ziyaretçisi oldu. Biraz sohbetten sonra, “Siz söyle-
yince bu manevi şeyler kulağa anlamlı geliyor. Kendimi başlama-
ya hazır hissediyorum. Galiba siz yaşlılar başından beri haklıy-
mışsınız,” dedi ve böylelikle bir kişi daha derneğe katılmış oldu. 

Bir süre tedavi gördükten sonra bir gün üç kişi kendini ziya-
ret etti. Hiç tanımadığı üç kişi. Bir süre konuştular. O da dinledi. 
Sonuçta ziyaretçilerine ”Sizin söyledikleriniz aklıma yatıyor. Bu 
işi yapmaya hazırım. Bizim evdekilerin söylediği şeyler aslında 
doğruymuş meğerse dedi.” Böylece dört kişi oldular.  

Otel lobisi macerasının ana kahramanı arkadaşımız da bütün 
bu süre boyunca o şehirde kaldı. Üç ay oradaydı. Daha sonra ilk 
tanışını, avukatı ve kaygısız genci arkada bırakarak evine döndü. 
Bu adamlar hayatta yepyeni bir şey bulmuşlardı. Ayık kalmak is-
tiyorlarsa diğer alkoliklere yardım etmek zorunda olduklarını bi-
liyorlardı ama bu amaç ikincil bir amaca dönüştü. Başkaları için 
kendilerinden bir şeyler vermekte buldukları mutluluk asıl amaç-
ları olmuştu. Evlerini ve kısıtlı kaynaklarını paylaştılar; acı çeken 
akranlarına seve seve zaman ayırdılar. İster sabah ister akşam ol-
sun yeni birini hastaneye yerleştirmeye ve daha sonra onu ziyaret 
etmeye istekliydiler. Sayıları büyüdü. Birkaç can sıkıcı başarısız-
lıkları oldu ama o durumlarda da alkoliğin ailesini manevi yaşam 
biçimine çektiler ve büyük endişe ve cefaların önüne geçtiler. 

Bir yıl ve altı ay sonra bu üç kişi, yedi kişi ile daha çalış-
mış ve başarı elde etmişlerdi. Birbirlerini bol bol görüyorlardı. 
Birinin evinde erkeklerin ve kadınların küçük buluşmalar dü-
zenlemediği akşamlar nadirdi. Rahatlıklarından memnunlardı ve 
sürekli keşiflerini yeni birine sunmanın yollarını düşünüyorlardı. 
Bu gündelik buluşmalara ek olarak da haftanın bir gününü ayırıp 
manevi bir yaşam tarzı ile ilgilenen herkesin katılabileceği bu-
luşmalar da düzenlemeyi gelenek haline getirdiler. Asıl amaçları 
dostluğun ve sosyalleşmenin yanı sıra yeni insanların sıkıntılarını 
getirebileceği bir mekân ve zaman yaratmaktı.  
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Bu dışarıdan insanların da ilgisini çekti. Bir adam ve eşi, 
geniş evlerini bu tuhaf şekilde bir araya gelmiş kalabalığın kul-
lanımına açtı. Bu çift daha sonra kendilerini o kadar kaptırdılar 
ki evi tamamen bu işe adadılar. Aklı karışık birçok evli kadın bu 
evi ziyaret etti ve sorununu bilen kadınlar arasından sevgi dolu 
ve anlayışlı dostlar buldu. Kocalarının başlarına gelenleri kendi 
dudaklarından duymaya, kendi aksi eşlerinin nasıl hastaneye ya-
tırılacağını ve tökezlediklerinde onlara nasıl yaklaşılması gerek-
tiğini öğrenmeye geldiler.  

Hastane tecrübelerinden sersemlemiş birçok erkek o evin ka-
pısının eşiğinden geçip özgürlüğe adım attı. Oraya gelen birçok 
alkolik aradığı cevapla ayrıldı o evden. Evini veren adam bu mut-
lu, kendi talihsizliklerine gülen tayfaya dayanamadı ve takriben 
kendi talihsizliklerini de anladı. Hastanede onu ziyaret edenler-
den etkilendi ve daha sonra evin üst katında bir odada tecrübe-
si kendininkine çok yakın olan birinin hikâyesini dinlediğinde 
tamamen teslim oldu. Kadınların yüzlerindeki ifade, erkeklerin 
gözlerindeki o tanımlanamaz şey, ortamın uyarıcı ve elektrik dolu 
atmosferi hep birlikte sonunda ona sığınağı bulduğunu gösterdi. 

Bu insanların adamın sorunlarına olan oldukça pratik yak-
laşımları, hoşgörüsüzlüğün hiçbir anlamda var olmaması, gayri 
resmi hava, sahici bir demokrasi ve insanlardaki esrarengiz an-
layış karşı konulamaz şeylerdi. Kendisi ve eşi evden artık ıstırap 
çeken tanıdıkları için yapabileceklerinin düşüncesi ile yükselmiş 
hissederek ayrılırlardı. Yeni bir arkadaş çevresi kazandıklarını 
biliyorlardı; bu yabancıları sanki her zaman tanıyorlarmış gibi 
geliyordu onlara. Mucizelere şahit olmuşlardı ve bir mucize de 
onlar için yaşanacaktı. Büyük Gerçekliği tasavvur etmişlerdi; 
sevgi dolu ve Her Şeyden Güçlü Yaratıcı’larını... 

Şimdi ise bu ev haftalık ziyaretçilerini ağırlamakta güçlük 
çekecektir çünkü kural olarak altmış ya da seksen kişiler. Dört 
bir yandan alkolikler çekimimize kapılıyorlar. Aileler etraftaki 
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şehirlerden aramıza katılabilmek için arabayla uzun mesafeleri 
aşıyorlar. 50 km uzaktaki bir topluluğun arasında on beş Adsız 
Alkolik var. Büyük bir yer olduğundan oradaki derneğin yüzlerce 
üyesi olacağını düşünüyoruz.9 

Fakat Adsız Alkolikler’in arasında yaşam sadece toplantı-
lara katılmaktan ve hastane ziyaretlerinde bulunmaktan ibaret 
değildir. Eski yaraları temizlemek, aileler içindeki farklılıkların 
giderilmesine yardımcı olmak, evlatlıktan atılmış birinin duru-
munu hiddetli ailesine izah etmek, meşru olduğunda birbirimize 
borç vermek ve iş ayarlamak her gün yaptığımız şeylerdir. Eğer 
gerçekten dediğini yapacaksa kimse aramızda kabul görmeyecek 
kadar itibarsız ya da düşmüş değildir. Sosyal ayrımlar, önemsiz 
düşmanlıklar ve kıskançlıklar; bunlara karşı güleriz biz ancak. 
Aynı aracın içinde kaza geçirmiş, toparlanmış ve tek bir Tanrı 
altında birleşmiş, kalpleri ve zihinleri başkalarının iyiliğine çalış-
maya başlamış insanlara bazıları için çok önemli olan bir takım 
şeyler pek de önemli gelmez. Nasıl gelsinler ki? 

Aynı şey Doğu şehirlerinde de koşullarda çok fark olmadan 
benzer şekilde yaşanmakta. Bu şehirlerden birinde alkol ve uyuş-
turucu bağımlılığının tedavisi için kurulmuş bilindik bir hastane 
var. Aramızdan biri altı yıl önce orada bir hasta olarak kalmış-
tı. Çoğumuz o hastanenin duvarları arasında Tanrı’nın Varlığını 
ve Gücünü ilk defa içimizde hissettik. Oradaki doktora çok şey 
borçluyuz çünkü kendi çalışmalarına önyargı düşürebilecek ol-
duğu halde bize olan inancını ifade etmişti. 

Her birkaç günden birinde bu doktor hastalarından birine bi-
zim yaklaşımımızı öneriyor. İşimizi anladığından bunu manevi 
iyileşme temelinde yol kat etmeye istekli ve becerikli olanları 
seçerek yapabiliyor. Birçoğumuz eski hastaları olarak yardıma 
ihtiyacımız olduğunda o hastaneye gideriz. Üstelik bu Doğu şeh-
rinde size tarif ettiğimiz gibi birçok üyemizin katıldığını görebi-
leceğiniz gayri resmi toplantılar da oluyor. Dostluklar yine aynı 



175

Adsız Alkolikler

hızla kuruluyor. Batıdaki arkadaşlarımızın arasındaki yardım-
severlik aynı şekilde orada da var. Batı ve Doğu arasında gelip 
giden çok oluyor ve bu faydalı değiş tokuş sayesinde sayımızın 
oldukça artacağını öngörüyoruz. 

Bir gün arayış içinde olan her alkoliğin varış noktasında Ad-
sız Alkolikler Derneğini bulacağını umuyoruz. Bu bir yere kadar 
zaten doğru da. Bazılarımız satış görevlileri ve çok geziyorlar. 
Başka topluluklarda da iki büyük merkezimiz ile iletişime geçe-
rek üçerli beşerli gruplar oluşmaya başladı. Gezen arkadaşları-
mız ellerinden geldikçe buralara uğruyorlar. Bu sayede yardımcı 
olma şansı elde ediyoruz ve aynı zamanda yoldaki her gezgin ki-
şinin hakkında size bilgi verebileceği cezbedici ve dikkat dağıtıcı 
şeylerden uzak kalabiliyoruz.10 

Böyle böyle büyüyoruz. Siz de elinde bu kitabı tutmakta olan 
bir kişiden ibaret olsanız bile büyüyebilirsiniz. Başlamak için ih-
tiyaç duyacağınız her şeyin bu kitapta olduğuna inanıyor ve bunu 
ümit ediyoruz. 

Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Kendi kendinize diyorsunuz ki: 

“Asabi ve yalnızım. Yapamam bunu.” Ama yapabilirsiniz. 
Sizden çok daha büyük bir gücün kaynağını bulmuş olduğunuzu 
unutuyorsunuz. Böyle bir destek ile yaptığımızın aynısını yap-
mak sadece bir isteklilik, sabır ve emek meselesidir. 

 Büyük bir topluluğun arasında yaşamış bir A.A. üyesi tanı-
yoruz. Orada sadece birkaç hafta yaşamıştı ki o şehirde metreka-
re başına düşen alkolik sayısının ülkedeki tüm diğer şehirlerden 
daha fazla olduğunu öğrendi. Bahsettiğimiz olay bu yazının ya-
zılmasından sadece birkaç gün öncesine denk geliyor (1939)[1]. 

1 1939’da yazılmıştır. 2007 itibarıyla 114.000’den fazla grubumuz var. 
180’den fazla ülkede A.A. faal bir şekilde çalışmakta ve tahmini üye sayımız 2 mil-
yonu geçiyor.
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Yetkililer çok endişeliydiler. Arkadaşımız topluluğun zihinsel 
sağlığı için bir takım sorumlulukları üstlenmiş olan seçkin bir 
psikiyatrist ile irtibata geçti. Doktor durumun üstesinden gelmek 
için işe yarayabilecek herhangi bir yolu benimsemekte hem ehil 
hem de oldukça sabırsız çıktı. Peki, diye sordu doktor. Arkadaşı-
mızın aklında ne vardı?  

Arkadaşımız ona izah etmeye başladı. Ve öyle iyi anlattı ki 
doktor hastaları ve çalıştığı başka bir klinikten birkaç başka alkolik 
arasında bir test yapmayı kabul etti. Büyük bir devlet hastanesinin 
psikiyatri bölümünün başındaki doktor ile konuşulup o kurumda 
sefil durumda olan daha başkalarının da seçilmesi ayarlandı.  

Yani görevi üstlenmiş üyemizin yakında birçok arkadaşı 
olacak. Bazıları düşebilir ve asla kalkamayabilir ama bizim tec-
rübelerimiz değerlendirme ölçütü olarak alınırsa yaklaşılanların 
yarısından fazlası Adsız Alkolikler’in üyeleri olacaklar. Şehirden 
birkaç kişi kendini bulunca, başkalarına yardımın mutluluğunu 
keşfedince, yeniden yüzlerini hayata dönünce o şehirdeki herkes 
istiyorsa ve yapabiliyorsa iyileşme fırsatını elde edene kadar bu-
nun sonu gelmeyecektir. 

Hala diyebilirsiniz ki: “Fakat bu kitabı yazan siz ile iletişi-
me geçme şansım olmayacak.” Emin olamayız. Buna Tanrı karar 
verir. Bu yüzden siz de her daim sırtınızı asıl olarak ona yasladı-
ğınızı hatırlamak zorundasınız. O size aradığınız dostluğu nasıl  
yaratacağınızı gösterecektir. [1]

Kitabımızın amacı sadece tavsiye vermektir. Sadece biraz 
bilgi sahibi olduğumuzun farkındayız. Tanrı devamlı size ve bize 
daha fazlasını gösterecektir. Her sabah meditasyon sırasında ona 
hala hasta olanlar için neler yapabileceğinizi sorun. Eğer siz iş-

1 Adsız Alkolikler sizinle iletişime geçmekten memnuniyet duyacaktır. Ad-
res: P.O. Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163
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lerinizi yoluna koyduysanız yanıtlar gelecektir. Fakat sizde ol-
mayan bir şeyi nakledemeyeceğiniz de açıktır. O’nunla olan iliş-
kinizin doğru olmasına dikkat edin ve iyi şeyler sizin ve sayısız 
diğerlerinin başına gelecektir. Bizim için Büyük Gerçek budur. 

Kendinizi O’nu nasıl anlıyorsanız Tanrı’ya terk edin. Yan-
lışlarınızı O’na ve dostlarınıza itiraf edin. Geçmişinizin enkazını 
temizleyin. Bulduğunuzu serbestçe dağıtın ve aramıza katılın. Ru-
hun Dostluğu’nda beraber olacağız ve Mutlu Kaderin Yolu’nu ağır 
adımlarla yürürken bazılarımızla muhakkak karşılaşacaksınız.  

O zamana değin Tanrı’nın sizi kutsaması ve size göz kulak 
olması dileklerimizle... 
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A.A. GELENEĞİ

Artık aramıza katılmış olanlar için Adsız Alkolikler sefalet 
ile ayık kalış arasındaki ve çoğu zaman da yaşam ile ölüm ara-
sında yer alan çizgiyi çizmiş; onları çizginin iyiden olan tarafına 
çekmiştir. Elbette A.A. henüz ulaşamadığımız sayısız alkolik için 
de aynısını yapabilir. 

Bu sebepledir ki hiçbir topluluk asla devamlı etkinlik ve ka-
lıcı birlik için bu denli acil bir ihtiyaç duymamıştır. Biz alkolikler 
beraber çalışmalı ve birlikte olmalıyız yoksa çoğumuz en sonun-
da yalnız öleceğiz. 

Adsız Alkolikler’in On İki Gelenek’inin aşağıdaki aciliyet 
barındıran sorulara tecrübelerimiz dâhilinde verebildiğimiz en 
iyi cevaplar olduğunu düşünüyoruz: “A.A. nasıl en iyi şekilde 
işler?” ve “A.A. nasıl bütün kalır ve varlığını sürdürür?” 

Bir sonraki sayfada A.A.’nın On İki Gelenek’i kısa biçim-
leriyle görülüyor. Bu biçim bugün genel kullanımda olan biçim-
dir. İlk defa 1946’da yayımlanan orijinal “uzun biçimdeki” A.A. 
Gelenek’lerinin kısaltılmış bir versiyonudur. Daha detaylı olduğu 
ve muhtemelen tarihi bir değer barındırdığı için “uzun biçim” de 
çoğaltılmaktadır. 
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ON İKİ GELENEK 

 Bir - Ortak iyiliğimiz öncelikli olmalıdır. Kişisel iyileşme 
A.A.’nın birliğine bağlıdır. 

İki - Grubumuzun amacı için sadece bir tek nihai otorite 
vardır; o da kendini grup bilincimizde ifade eden sevgi dolu bir 
Tanrı’dır. Liderlerimiz güvendiğimiz hizmetkârlardan ibaretler-
dir ve bizi yönetmezler. 

Üç - A.A. üyesi olmanın tek koşulu içkiyi bırakmaya istekli 
olmaktır. 

Dört - Başka grupları ya da A.A.’nın bütününü etkilemeyen 
konularda her grup özerktir. 

Beş - Her grubun tek bir nihai amacı vardır ve bu amaç da 
mesajını hala acı çekmekte olan alkoliklere ulaştırmaktır. 

Altı - Para, mülk ve prestij problemlerinin bizi asıl amacı-
mızdan saptırmaması için A.A. grupları asla A.A. ismiyle ben-
zer kurumlar ya da kuruluş dışı oluşumlara destek çıkmamalı, 
bu isimle onlardan finans sağlamamalı ya da A.A. ismini ödünç 
vermemelidir. 

Yedi - Her A.A. grubu tamamen kendini idame edebilir ol-
malı ve dışarıdan gelen yardımları reddetmelidir. 



181

Adsız Alkolikler

Sekiz - Adsız Alkolikler hiçbir zaman profesyonel olmamalı-
dır ama hizmet merkezlerimiz özel çalışanlara iş verebilir. 

 Dokuz - A.A.’nın kendisi asla örgütlenmiş olmamalıdır; fa-
kat hizmet ettikleri kişilere doğrudan sorumlu olan hizmet kurul-
ları ya da komiteleri oluşturabiliriz. 

On - Adsız Alkolikler’in alanı dışındaki mevzulara dair bir 
fikri yoktur; dolayısıyla A.A. adı hiçbir zaman kamusal anlaş-
mazlıkların içine çekilemez. 

On Bir - Halkla ilişkilerimiz tanıtım değil çekim temellidir. 
Basın, radyo ve filmler düzeyinde her zaman gizliliğimizi koru-
malıyız. 

On İki - Gizlilik tüm geleneklerimizin manevi temelidir ve 
bize her zaman prensipleri kişiliklerden önde tutmamız gerekti-
ğini hatırlatır. 
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ON İKİ GELENEK

(UZUN BİÇİM)

 A.A. tecrübelerimizin bize öğrettikleri: 

1.- Adsız Alkolikler’in her üyesi büyük bir bütünün küçük 
bir parçasından ibarettir. A.A. var olmaya devam etmelidir yoksa 
çoğumuzun öleceği kesindir. Bu sebeple ortak iyiliğimiz önce ge-
lir. Fakat bireylerin iyiliği de hemen ardından gelmektedir. 

2.- Grubumuzun amacı için sadece bir tek nihai otorite vardır; 
o da kendini grup bilincimizde ifade eden sevgi dolu bir 

Tanrı’dır. 

3.- Üyeliğimiz alkolizmden muzdarip herkese açık olmalıdır. 
Bu sebeple iyileşmek isteyen kimseyi kapımızdan çeviremeyiz. 
A.A. üyeliği paraya ya da mutabakata dayanmamalıdır. Ayık kal-
mak için bir araya gelen herhangi iki ya da üç alkolik başka bir 
maksada hizmet etmedikleri sürece kendilerine bir A.A. grubu 
diyebilirler. 

4.- Kendi işleri bağlamında hiçbir A.A. grubu vicdanları 
hariç bir otoriteye karşı sorumlu olmamalıdır. Fakat kendisine 
komşu diğer gruplarının da refahını etkileyecek bir planları var-
sa o gruplara da danışılmalıdır. Ve hiçbir grup, bölgesel komite 
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ya da birey asla A.A.’yı bir bütün olarak büyük ölçüde etkileye-
bilecek eylemlere Genel Hizmet Kurulu’nun mütevelli heyetine 
danışmadan girişmemelidir. Böyle konularda ortak iyiliğimiz en 
önemlisidir. 

5.- Adsız Alkolikler grupları tek bir asli amaca sahip manevi 
birlikler teşkil etmelidir. Bu amaç ise hala ıstırap içerisinde olan 
alkoliklere mesajlarını taşımaktır. 

6.- Para, mülk ya da otorite sorunları bizi kolaylıkla asli ma-
nevi amacımızdan uzaklaştırabilir. Bu yüzden A.A.’nın işine ya-
rayabilecek her türlü mevsuk malın bağımsız olarak şirketleştiri-
lip idare edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bir A.A. grubu asla 
bizatihi olarak ticarete atılmamalıdır. A.A.’ya yardımı dokunan 
kulüp ya da hastane gibi yoğun anlamda mülk sahipliği ve yöne-
tim gerektiren ikincil öğeler şirketleştirilmeli ve grubun kendi-
sinden o kadar uzakta tutulmalıdırlar ki, gerekli olduğu takdirde 
gruplar tarafından rahatlıkla gözden çıkarılabilsinler. Dolayısıyla 
böylesi tesislerde A.A. adı kullanılmamalıdır. Yönetimleri de sa-
dece onları maddi açıdan destekleyenlerin sorumluluğunda olma-
lıdır. Kulüpler söz konusu olduğunda A.A. üyesi yöneticiler ter-
cih edilir. Fakat hastaneler ve diğer nekahet merkezleri A.A.’nın 
olabildiğince dışında ve tıbbi denetim altında olmalıdır. Bir A.A. 
grubu herkesle işbirliği yapabilir fakat bu işbirliği gerek fiili ge-
rek zımni olarak asla bir mensubiyet ya da destek seviyesine çık-
mamalıdır. Bir A.A. grubu kendini hiç kimseye bağlayamaz. 

7.- A.A. grupları tamamıyla kendi üyelerinin gönüllü katkı-
ları ile ayakta kalmalıdır. Her grubun en kısa zamanda bu amaca 
ulaşması gerektiği kanaatindeyiz. Gruplar, kulüpler, hastaneler 
ya da diğer A.A. dışı ajanslar aracılığıyla A.A. adını kullanarak 
kamudan herhangi bir fon talebinde bulunmanın oldukça tehlikeli 
olduğunu ve herhangi bir kaynaktan büyük hediyeleri ya da koşul 
içeren katkıları kabul etmenin akıllıca olmadığını düşünüyoruz. 
Aynı sebeple herhangi bir A.A. amacı belirtmeden ihtiyatsızca 
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fon toplayan A.A. haznedarlarını da oldukça endişeli bir şekilde 
takip etmekteyiz. Tecrübelerimiz bize hiçbir şeyin manevi mira-
sımızı mülk, para ve otorite üzerinden yapılan fuzuli çekişmeler 
kadar kesin bir şekilde yok edemeyeceğini gösterdi. 

8.- Adsız Alkolikler hiçbir zaman profesyonel olmamalıdır. 
Biz profesyonelliği alkoliklere bir ücret ya da kira karşılığında 
danışmanlık yapmak olarak tanımlıyoruz. Fakat hizmetler aksi 
takdirde alkolikler olmayanlarca üstlenilecekse bu hizmetleri 
sağlamaları için alkolikleri işe alabiliriz. Böylesi özel hizmetle-
rin karşılığı hakkınca verilecektir. Fakat normal A.A. On İkinci 
Adım çalışmalarımız asla para karşılığı olmayacaktır. 

9.- A.A. gruplarının her biri olabilecek en asgari örgütlenme 
düzeyinde olmalıdır. Liderliğin rotasyona tabi olması en iyisidir. 
Küçük bir grup sekreterini, büyük bir grup kendi rotasyona tabi 
komitesini ve büyük metropolit bölgelerin grupları kendi merkezi 
komitelerini ya da genellikle tam zamanlı bir sekretere gereksinim 
duyan gruplar arası komitelerini seçebilirler. Genel Hizmet Ku-
rulu vekillerimiz tesir itibarıyla A.A. Genel Hizmet Komitesi’ni 
oluştururlar. Bu heyettekiler A.A. Geleneği’nin koruyucularıdır-
lar ve New York’taki A.A. Genel Hizmet Ofisi’mizi yürütmeye 
devam edebilmemizi sağlayan gönüllü A.A. bağışlarını da kabul 
ederler. Genel Hizmet Kurulu vekilleri aynı zamanda gruplar ta-
rafından bütün halkla ilişkiler faaliyetlerimizi idare etmek ve ana 
yayın organımız olan A.A. Grapevine[1] gazetesinin karakter ve 
seviyesini korumak üzere yetkilendirilmişlerdir. Bu temsilciler 
hizmet ruhu tarafından yönlendirilmelidirler zira A.A. içindeki 
gerçek liderler bütünün güvenilir ve tecrübeli hizmetkârlarından 
başkası değillerdir. Unvanlarından aldıkları gerçek bir yetki yok-
tur; yönetmezler de. Faydalılıklarının anahtarı evrensel saygıdır. 

10.- Hiçbir A.A. grubu ya da üyesi asla A.A.’yı zor durum-

1 A.A. Grapevine: Adsız Alkolikler Dedikodu Bağı Gazetesi 



185

Adsız Alkolikler

da bırakacak şekilde derneğin kapsamının dışında kalan tartış-
malı konularda fikir beyan etmemelidir. Siyaset, alkol reformu 
ve mezhepçilik üzerinden yapılan din yorumları özellikle infial 
yaratmaya müsait konulardır. Adsız Alkolikler gruplarının karşı 
çıktığı hiç kimse yoktur. Böylesi konularda hiçbir şekilde görüş 
belirtemezler. 

11.- Halkla ilişkilerimizde esas gizlilik olmalıdır. A.A.’nın 
sansasyonel reklamcılıktan kaçınması gerektiğiniz düşünüyoruz. 
A.A. üyeleri olarak isimlerimiz ya da fotoğraflarımız yayınlan-
mamalı, videoya kaydedilmemeli ya da kamuya açık şekilde ya-
yımlanmamalıdır. Halkla ilişkilerimizde rehber alacağımız ilke 
tanıtım değil, çekim olmalıdır. Asla kendimizi övmemize gerek 
yoktur. Dostlarımızın bizi tavsiye etmelerinin daha iyi olacağını 
düşünüyoruz. 

12.- Ve son olarak, Adsız Alkolikler mensupları olarak gizli-
lik prensibinin uçsuz bucaksız bir manevi öneme sahip olduğunu 
düşünmekteyiz. Gizlilik bize prensiplerin kişiliklerden önce gel-
diğini, gerçek anlamda saf bir mütevazılığı uygulamaya dökme-
miz gerektiğini hatırlatır. Bunu yaparız ki elde etmiş olduğumuz 
nimetler bizi hiçbir zaman şımartmasın; ki günlerimiz ebediyete 
değin, bizi, hepimizi yönetmekle meşgul olan O’nu şükran içinde 
tefekkür ederek geçsin.  



186

Adsız Alkolikler

II

MANEVİ TECRÜBE

“Manevi tecrübe” ve ”manevi uyanış” terimleri bu kitapta 
sıklıkla kullanılmaktadır; bu da yakın bir inceleme sonucu alko-
lizmden kurtulmak için gerekli olan kişilik değişiminin aramızda 
birçok farklı şekilde kendini gösterdiğine işaret ediyor. 

Kitabımızın ilk baskısında okuyucularımıza bu kişilik deği-
şimlerinin ya da dini tecrübelerin aniden ve büyük çalkantılar eş-
liğinde olması gerektiği gibi bir fikir verilmişti. Herkes rahat bir 
nefes alabilir; varılan bu sonuç hatalıydı. 

Kitabımızın ilk bölümlerinde bir takım ani ve kökten deği-
şimler tasvir edilmişti. Böyle bir izlenim uyandırma niyetimiz 
olmamış olsa bile yine de birçok alkoliğin yaptığı çıkarım şuydu: 
İyileşmeleri için birdenbire gelen ve insanı tamamen saran bir 
“Tanrı-bilinci” edinmeleri ve bunu da hissettiklerinde ve bakış 
açılarında büyük bir değişimin takip etmesi gerekiyordu. 

Sayılarında hızlı bir artış görülen binlerce alkolik üyemizin 
arasında bu tarz dönüşümler sıklıkla yaşansa da bu hiçbir şekilde 
bir kural değildir. Birçoğumuzun tecrübeleri Psikolog William 
James’in deyişiyle ”eğitsel türden” tecrübelerdir. Böylesi tecrü-
beler bir zaman zarfına yayılmış halde yavaşça oluşurlar. Çoğu 
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zaman aramıza yeni katılanların geçirdikleri değişim kendilerin-
den önce çevreleri tarafından ayırt edilir.  Sonunda da kendileri 
anlarlar: Hayata olan tepkilerinde derin bir değişim yaşanmıştır; 
böylesi bir değişimin tek başlarına oldukları takdirde yaşanacak 
olma ihtimali de azdır. Genellikle birkaç ay içinde yaşanılanlar 
belki yılların öz disiplini ile bile olsa yaşanmayacaktı. Birkaç 
istisna hariç üyelerimiz kendilerinden Daha Yüksek bir Güç’ü 
kavrayışları ile ilişkilendirdikleri umulmadık bir öz kaynaktan 
istifade etmeye başladıklarını görürler. 

Çoğumuz kendimizden Daha Yüksek bir Güç’ün farkına 
varmayı manevi tecrübenin özü olarak görüyoruz. Daha dindar 
üyelerimiz buna “Tanrı-bilinci” diyorlar. 

Altını çizerek söylemek istiyoruz ki, aklını manevi kavram-
lara kapatmadığı müddetçe problemleri ile tecrübelerimizin ışı-
ğında dürüstçe yüzleşme kapasitesi olan her alkolik iyileşebilir. 
Yenilmesine sebep olacak yegâne şeyler sabırsız bir tutum ve 
kavgacı bir inkardır. 

Programımızın manevi yönünün kimse için zorluk yaratma-
yacağı kanaatindeyiz. İstekli olmak, dürüstlük ve açık fikirlilik 
iyileşmenin zaruri temelleridir.  

” Tüm bilgilere karşı bir duvar ören, tüm argümanlara karşı 
bir kanıt oluşturan ve kişiyi sonsuz bir cehalete mahkûm eden bir 
ilke vardır. Bu ilke de araştırmadan aşağılamaktır.” 

-HERBERT SPENCER 
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III

A.A. ÜZERİNE TIBBİ GÖRÜŞLER

Dr. Silkworth’ün Adsız Alkolikler’e olan ilk desteğinden bu 
yana dünyanın her yerinden birçok tıbbi dernek ve doktor da bize 
desteklerini verdiler. Aşağıda New York Tıp Cemiyeti’nin13 yıl-
lık toplantısında A.A. hakkında verilen bilimsel bir tebliğ üzerine 
bu toplantıda hazır bulunan bazı doktorların yorumlarından alın-
tılar sunulmuştur: 

Dr. Foster Kennedy, Nörolog: “A.A. denilen bu kuruluş in-
sanda bilinen en derin iki kuvvet deposuna başvuruyor; din ve 
başkalarıyla dayanışma kurma içgüdüsü...  Sürü içgüdüsü. Mes-
lek alanımızda bu büyük tedavisel silahın takdirle idrak edilmesi 
şart. Eğer idrak etmezsek duygusal kısırlıktan ve dağları yerinden 
oynatmaya kadir inancı kaybetmiş olmaktan suçlu sayılacağız ki 
bunlar olmadan tıp pek bir şey başaramaz.”  

Dr. G. Kirby Collier, Psikiyatrist: “A.A.’nın kendilerine has 
bir grup oldukları ve aldıkları sonuçların en iyi şekilde onların 
kendi yönlendirmeleri altında ve felsefelerinin bir sonucu olarak 
alınabileceği izlenimini edindim. Yüzde 50 ile 60 arasında bir 
iyileşme oranı ortaya koyan tedavisel ve felsefi her yöntem de-
ğerlendirilmeyi hak etmiştir.” 

Dr. Harry M. Tiebout, Psikiyatrist: “Bir psikiyatrist olarak 
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uzmanlık dalımın A.A. ile olan bağlantısı üzerinde çok düşün-
düm ve şu sonuca vardım: Bizim asıl işlevimiz çoğu zaman has-
tayı herhangi bir tedaviyi ya da dışarıdan gelen yardımı kabul 
edeceği yola sokmaya hazırlamakta yatıyor. Şimdi ise psikiyat-
ristin görevini, A.A. programının aktivitelerinde yapıldığı gibi, 
hastanın iç direncini kırmak ve böylelikle içindekilerin filizlen-
mesini sağlamak olarak görüyorum.” 

Dr. W. W. Bauer ise 1946 yılında Amerikan Tıp Derneği hi-
mayesinde NBC kanalının bir yayınında yaptığı konuşmada kıs-
men şunları söyledi: “Adsız Alkolikler ne haçlılardan oluşuyor 
ne de alkol karşıtı bir cemiyet. Asla içmemeleri gerektiğini bili-
yorlar. Benzer sıkıntıları olanlara yardım ediyorlar... Bu atmos-
ferde alkolik kendi üzerine abartılı bir şekilde yoğunlaşmaktan 
kurtuluyor. Daha Yüksek bir Güç’e bağlanmayı ve kendini diğer 
alkoliklerle olan çalışmalarına kaptırmayı öğreniyor. Günleri iç-
kisiz geçiyor. Bu günler bir araya gelip haftalara, haftalar aylara, 
aylar da yıllara dönüşüyor.” 

Philadelphia Merkez Hastanesinde Psikiyatri Bölüm Şefi 
olan Dr. John F. Stouffer A.A. ile olan tecrübesinden yola çıkarak 
şunları söyledi: “Philadelphia Merkez’e gelen alkoliklerin çoğu 
özel tedaviye maddi gücü yetmeyenler ve A.A. büyük farkla on-
lara önerebildiğimiz en iyi şey oldu. Yolu tekrar buraya düşenle-
rin arasında bile kişilik anlamında büyük değişiklikler görüyoruz. 
Tanımakta güçlük çekersiniz.” 

Amerikan Psikiyatri Derneği, 1949’da, o yılki yıllık toplan-
tılarında okunmak üzere Adsız Alkolikler’in en eski üyelerinden 
biri tarafından bir tebliğ hazırlanmasını rica etti. Hazırlanan teb-
liğ Amerikan Psikiyatri Bülteni’nin Kasım 1949’da basılan sayı-
sında yayımlandı.  

 (Bu konuşma artık ufak bir ücret karşılığı A.A. grupların-
dan veya Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, 
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ABD adresinden kitapçık olarak temin edile bilebilmektedir. Ki-
tapçığın adı “Bill. W ile Tıbbi Cemiyetlere Üç Konuşma”dır.[1] 
Önceki adı “Bill, 

Alkolizme Dair”,[2] daha önceki adı ise “Alkolizm, Bir 
Hastalık”tır.) [3]

1 Three Talks to Medical Societies by Bill W.

2 Bill on Alcoholism

3 Alcoholism the Illness
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IV

LASKER ÖDÜLÜ

1951’in Lasker Ödülü Adsız Alkolikler’e layık görülmüştü. 
Sertifikada özetle şöyle denilmektedir: 

“Amerikan Halk Sağlığı Derneği olarak halk sağlığı açısın-
dan ve sosyal olarak asırlık bir problem olan alkolizme özgün 
ve oldukça başarılı yaklaşımları nedeniyle 1951 Lasker Grup 
Ödülü’nü Adsız Alkolikler’e takdim ediyoruz. Alkolizmin bir 
hastalık olduğunun vurgulanması onunla ilişkilendirilmiş top-
lumsal damgayı ortadan kaldırmaktadır. Adsız Alkolikler, ortak-
laşa mücadelenin doğurduğu yakınlık üzerine temellendirilmiş, 
insanoğlunun sayısız diğer hastalığı için de geniş potansiyelleri 
olan bir terapi geliştirdiler. Bu terapi aslında sosyal eylemler için 
yeni bir araçtır. Tarihçiler Adsız Alkolikler’e bu aracı geliştiren 
önemli sosyal öncülük girişiminin ana aktörleri olarak tarihte hak 
ettikleri yeri vereceklerdir.”  
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V

A.A. ÜZERİNE DİNİ GÖRÜŞLER

Neredeyse her mezhepten din adamları A.A.’ya olan destek-
lerini ortaya koydular. 

Queen’s Work kadrolarından Edward Dowling S.J.’in[1] gö-
rüşüne göre: 

 “Adsız Alkolikler doğaldır; doğal olanın doğaüstü olana en 
çok yaklaştığı yerdedir. Özellikle de küçük düşürülme ve bunu 
takip eden tevazu açısından. Müzelerin ya da senfonilerin barın-
dırdığı manevi şeyler vardır ve Katolik Kilisesi bunları kullan-
mamıza izin verir. A.A.’ya dair de manevi bir şeyler vardır ve 
Katolikler A.A. programlarına katıldıklarında sonuç neredeyse 
değişmez biçimde kötü Katoliklerin daha iyi Katoliklere dönüş-
meleri şeklinde sonuçlanmaktadır.” 

Episcopal’ın dergisi Yaşayan Kilise’de yapılan editoryal 
gözlem şudur: 

 “Adsız Alkolikler’in tekniğinin temelinde yatan birinin baş-
kalarına yardım etmeden kendine yardım edemeyeceği düşüncesi 

1 A.A.’nın ilk ve en harika dostlarından biri olan Rahip Ed, 1960 baharın-
da hayata gözlerini yumdu.
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Hristiyan prensipleri ile tamamıyla örtüşmektedir. A.A. planı biz-
zat üyeler tarafından da kendileri için “bir sigorta” olarak anlatı-
lıyor. Bu “sigorta”nın özgün fakat etkili terapisinin yokluğunda 
ümitsizce bozguna uğrayacak yüzlerce insan fiziksel, zihinsel ve 
manevi sağlıklarının onlara geri döndüğüne, kendilerine olan gü-
venlerinin  tekrar inşa edildiğine tanık oldular. “ 

John D. Rockefeller Jr.’ın bazı dostlarını Adsız Alkolikler 
ile tanıştırmak için verdiği yemekte konuşan Dr. Harry Emerson 
Fosdick ise şöyle noktalara değindi: 

 “Psikolojik olarak bu hareketin yaklaşımında taklit edile-
meyecek bir avantajın olduğunu görüyorum. Eğer akıllıca ele 
alınırsa ki hareketin akıllı ve ihtiyatlı ellerde olduğu ortada, bu 
projenin önüne bizim hayal gücümüzün tasavvur edemeyeceği 
nitelikte fırsatların çıkacağını düşünüyorum.” 

VII

ON İKİ KAVRAM (KISA BİÇİM)

A.A.’nın On İki Adım’ı kişisel iyileşmenin prensipleridir. 
On İki Gelenek ise derneğimizin birliğinin teminatıdır. Kurucu 
ortak Bill W. tarafından 1962’de yazılan Dünya Hizmeti için On 
İki Kavram, A.A.’nın hizmet yapısında yer alan çeşitli öğelerin 
cevabi ve hizmet ettiklerine karşı sorumlu kalmalarını sağlamak 
adına  birbiriyle ilintili bir grup prensip ortaya koyar. 

  Bu kavramların aşağıda yer alan “kısa biçimi” 1971 Genel 
Hizmet Konferansı’nda onaylanmıştır. 

A.A. dünya hizmetlerinin nihai sorumluluğu ve otoritesi her 
zaman bütün derneğin kolektif vicdanında olmalıdır. 

A.A. Genel Hizmet Konferansı neredeyse her temel amaç 
için cemiyetimizin uluslararası işlerindeki aktif ve etkin vicdanı 
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haline gelmiştir. 

Etkin liderliği teminat altına almak için A.A.’nın tüm par-
çalarına (Konferans, Genel Hizmet Kurulu ve hizmet şirketleri, 
çalışanları, komiteleri ve yöneticileri)  geleneksel bir 

 “Karar  Alma  Hakkı” vermeliyiz. 

Sorumluluk gerektiren her düzeyde geleneksel bir “Katılım 
Hakkı” idame ettirmeli, sorumlulukları oranında  ve oy verecek 
olan bir temsiliyetin varlığına izin vermeliyiz. 

Yapımızda yaygın bir “Temyiz Hakkı” yürürlükte olmalıdır 
ki azınlığın görüşleri de duyulsun ve kişisel şikayetler dikkatle 
değerlendirilsin.  

Konferans vekillerinin Genel Hizmet Kurulu olarak çoğu 
dünya hizmeti konusunda başlıca girişimleri yürütmeleri ve aktif 
sorumluluğa sahip olmaları kararlaştırılmıştır. 

Genel Hizmet Kurulu’nun tüzük ve yönetmeliği yasal araç-
lardır; vekillere uluslararası faaliyetlerimizi yönetme ve yürütme 
yetkisi verirler. Konferans Yönetmeliği ise yasal bir belge değildir. 
Nihai etkinlik için geleneklere ve A.A. bütçesine dayanmaktadır. 

Genel poliçe ve finansın asıl planlayıcıları ve yöneticileri 
vekillerdir. Harici olarak şirketleştirilmiş ve mütemadiyen aktif 
olan hizmetler üzerinde idare hakkına sahiptirler. Bunu kurumla-
rın yöneticilerini seçme yetkilerine dayanarak yaparlar. 

Hizmetlerin her düzeyde iyi bir liderliğe sahip olmaları gele-
cekteki işlevselliğimiz ve güvenliğimiz için zaruridir. Daha önce 
kurucular tarafından sürdürülen uluslararası hizmetlere liderlik 
yapma görevi vekillerce üstlenilmelidir. 

Tüm hizmet sorumlulukları, kapsamı ve sınırları iyi tanım-
lanmış ve denk bir otorite ile eşleştirilmelidir.   
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Vekiller her zaman en iyi komitelere, kurumsal hizmet yöne-
ticilerine, idarecilere, personel ve danışmanlara sahip olmalılar-
dır. Düzenleme, nitelik, atama prosedürleri, hak ve görev mevzu-
ları her zaman önem arz edecektir. 

Konferans her zaman A.A. geleneğini muhafaza edecek ve 
asla servetin ya da gücün yoğunlaştığı bir merkez haline gel-
memesine dikkat edecektir. Yeterli işletme kaynak ve rezervini 
bulundurmak titizlikle uygulayacağı mali bir prensip olacaktır. 
Hiçbir üyenin diğerleri üzerinde koşulsuz bir otoriteye sahip ol-
mamasına özen gösterilecektir. Tüm önemli kararlara müzake-
re yoluyla, oylar sonucu ve mümkünse fikir birliği ile varılması 
sağlanacaktır. Konferans kararlarının kişisel olarak cezai yahut 
kamu anlaşmazlığına teşvik edici nitelikte ve idari olmamasına 
gayret edilecektir ve tıpkı hizmet ettiği cemiyet gibi konferans da 
düşünce ve eylemlerinde demokratik kalacaktır. 

BÖLÜM I

A.A.’NIN ÖNCÜLERİ

Burada hikayelerini anlatan Dr. Bob ve diğer dokuz kişi 
A.A.’nın başlangıçta sahip olduğu grupların ilk üyelerindendi. 

On kişiden onu da doğal sebeplerden ötürü vefat etmişler 
ama ayıklıklarını sonuna kadar tamamıyla korumuşlardır. 

Bugün onlara ek olarak elli yıldan daha uzun süre durumları 
nüksetmemiş yüzlerce A.A. üyesi bulabilirsiniz. 

O zaman bu on kişinin hepsi A.A.’nın öncüleridir. Alkolizm-
den kurtuluşun kalıcı olabileceğinin tanıklarıdırlar. 

DOKTOR BOB’UN KABUSU

Dr. Bob, Adsız Alkolikler’in eş kurucularından biridir. Top-
luluğumuzun doğumu Dr. Bob’un kalıcı ayıklığının ilk gününe 
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dayanmaktadır. Bu 10 Haziran 1935’dir.  

Öldüğü yıl olan 1950’ye kadar A.A. mesajını 5000’den fazla 
alkoliğe ulaştırmış ve tüm bunlara karşın yaptığı tıbbi yardım için 
ücret alma düşüncesi aklına bile gelmemiştir. 

Yaptığı bu olağanüstü hizmette topluluğumuzun sahip ola-
bileceği en iyi dostlarından biri olan Rahibe Ignatia, Ohio’nun 
Akron şehrindeki St. Thomas Hastanesinde ona hayli yardımcı 
olmuştur. 

New England’ın yedi bin kişiyi barındıran küçük bir kasa-
basında doğdum. Hatırladığım kadarıyla genel ahlaki standart 
ortalamanın oldukça üzerindeydi. Muhitte bira ya da alkollü içki 
satışı yapılmıyordu. Bunun tek istisnası orada çalışan kişiyi ger-
çekten ihtiyacınız olduğuna ikna edebilirseniz belki bir yarım litre 
kadar içki bulabileceğiniz bir devlet kuruluşuydu. İhtiyacı oldu-
ğunu kanıtlayamayan ümitli bir müşteri daha sonra insanların her 
derdine deva olduğunu düşüneceğim o şeyden hiç alamadan eli 
boş bir şekilde dükkândan çıkmak zorunda kalırdı. Boston’dan 
ya da New York’tan kendilerine alkol gönderenler, şehir sakinle-
rinin çoğunun gözünde güvenilmez ve itibarsız kimseler olurdu. 
Şehirde birçok kilise ve okul da vardı ve bunların vasıtasıyla ilk 
eğitim faaliyetlerimi hayata geçirmiştim. 

Babam yetenekleri bilinen profesyonel biriydi ve hem an-
nem hem babam kilise faaliyetlerinde oldukça aktif bir şekilde 
rol alırlardı. Zekâları ortalamanın bir hayli üzerindeydi. 

Maalesef tek çocuktum ve belki de bu bende alkolizmin or-
taya çıkmasında önemli bir pay almıştı. 

 Çocukluğumdan beri ve lise boyunca kiliseye, Pazar okulu-
na, akşam servisine, Pazartesi geceleri Christian Endeavour faa-
liyetlerine ve bazen de Çarşamba akşamları yapılan dualara ka-
tılmam hemen hemen zorunluydu. Bu beni ebeveyn baskısından 
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kurtulur kurtulmaz bir daha asla kiliseye ayak basmama kararı 
almaya itti. Şartlar yokluğumun akılsızca olacağı durumlar ya-
ratmadıkça kararımdan kırk yıl boyunca azimle dönmeyecektim.  

Liseden sonra ülkedeki en iyi üniversitelerden birine gittim 
ve görünüşe göre burada içki içmek popüler bir müfredat dışı et-
kinlikti. Neredeyse herkes içiyordu. Ben de çok fiziksel ya da 
maddi pişmanlık yaşamadan gitgide daha fazla içtim ve oldukça 
eğlendim. Ertesi günü mideleri bulanan içki arkadaşlarıma kıyas-
la daha kolay kendime geliyor gibi görünüyordum. Bu onların 
lanetiydi, belki de nimetleri. Hayatımda bir kez olsun başım ağ-
rımadı. Bu gerçek beni neredeyse daha işin en başından beri bir 
alkolik olduğum kanısına itti. Görünüşe göre bütün hayatım baş-
kalarının haklarını, isteklerini ya da imtiyazlarını kaale almadan 
istediğim şeyi yapmak üzerine kurulmuştu. Bu kafa yapısı yıllar 
geçtikçe daha da baskın hale geliyordu. İçki arkadaşlarımın gö-
zünde en yüksek onurla mezun olmuştum ama dekan böyle dü-
şünmüyordu. 

Bundan sonraki üç yılımı Boston’da, Chicago’da ve 
Montreal’de büyük bir üretici firma için çalışarak geçirdim. Fir-
ma demiryolu malzemeleri, her türden gaz motorları ve birçok 
diğer ağır donanım ürünü satıyordu. Bu yıllarda hala çok büyük 
bir yaptırıma uğramadan kesemin elverdiği kadar içiyordum fa-
kat bazı sabahlar gergin olmaya başlamıştım. Bu üç yıl içerisinde 
sadece yarım gün işe gitmemezlik ettim.   

Bir sonraki hamlem ülkenin en büyük üniversitelerinden bi-
rinde tıp okumaya başlamak oldu. Orada hiç göstermediğim ka-
dar büyük bir istekle içkiye sarıldım. Biraya karşı olan yüksek ta-
hammülüm sayesinde üniversitenin içki topluluklarından birinde 
bana üyelik verildi ve topluluğun önde gelenlerinden biri haline 
geldim. Birçok sabah derse tamamen hazır bir halde gider ve ez-
berden bir şey okumam istendiği takdirde gergin oluşumdan ötü-
rü olay çıkartmaktan korkarak sınıfa girmeye cesaret edemezdim.  
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Bu durumum ikinci yılın baharına kadar gitgide daha da kötü 
bir hale büründü ve uzun bir içki döneminin ardından okulu ta-
mamlayamayacağımı anlayarak bıraktım. Pılımı pırtımı topladım 
ve arkadaşımın sahip olduğu büyük bir çiftlikte bir ay kalmak 
üzere güneye gittim. Beynimdeki sisten kurtulduğumda okulu bı-
rakmanın çok aptalca olduğunu gördüm ve geri dönüp başladığım 
işi bitirme kararı aldım. Okula vardığımda fakültenin benimle 
aynı şeyi düşünmediğini keşfettim. Uzun tartışmalar sonucu geri 
dönmeme ve sınavlara girmeme izin verdiler. Hepsini başarıyla 
geçtim ama onlar hala benden nefret ediyorlardı ve ben olmadan 
devam edeceklerini söylediler. Münakaşalar yeniden başladı ve 
sonunda sınavlardan aldığım kredileri bana verdiler. Bunun ar-
dından o sonbahar ülkenin önde gelen başka bir üniversitesinde 
üçüncü sınıfa başlayacak şekilde nakil yaptım.  

Orada içki içişim o kadar kötüleşti ki yatakhane arkadaşlarım 
kendilerini babama haber vermek zorunda hissettiler. Babam da 
bana çekidüzen vermek gibi fuzuli bir girişim için uzun bir yolcu-
luk yaptı. Bunun pek etkisi olmadı çünkü ben hiç olmadığı kadar 
fazla sert içkiyi de menüme dâhil ederek içmeye devam ettim. 

Finaller geldiğinde özellikle yorucu bir içki furyasına girmiş-
tim. Sınavları yazmaya gittiğimde elim o kadar çok titriyordu ki 
kalemi tutamıyordum. En az üç sınavda boş kâğıt verdim. Elbette 
okul idaresi ile başım derde girdi ve sonuç olarak iki dönem daha 
okumam gerektiğini ve mezun olmak istiyorsam hiç içmemem 
gerektiğini söylediler. Bunu yaptım ve fakülteye hem davranışsal 
olarak hem de eğitim açısından kendimi kanıtladım.  

Tavırlarımı öyle iyi yönettim ki bir Batı şehrinde oldukça 
gıpta ile bakılan bir yerden kendime staj ayarladım. Burada iki 
sene harcadım ve bu iki sene o kadar yoğundu ki neredeyse has-
taneden çıkamıyordum. Bunun bir sonucu olarak başıma bir iş de 
açamadım.
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O iki sene bittiğinde kendime şehrin merkezinde bir ofis aç-
tım. Biraz param, oldukça zamanım ve ciddi bir mide sıkıntım 
vardı. Çok geçmeden birkaç kadeh içkinin dertlerime en azından 
birkaç saatliğine deva olduğunu gördüm. Bu yüzden eski bağım-
lılıklarıma geri dönmem hiç zor olmadı. 

Artık içki için ciddi fiziksel bedeller ödemeye başlamıştım. 
Bir çare olur ümidiyle kendimi birçok kez etraftaki kliniklere 
yatırdım. İki ateş arasındaydım. İçmesem midem tarafından, iç-
sem sinirlerim tarafından işkenceye maruz bırakılıyordum. Üç 
yıl böyle gitti ve kendimi civardaki bir hastanede buldum. Bana 
yardım etmeyi deniyorlardı ama bir arkadaşımı ikna ederek ken-
dime içki getirtiyor ya da binadaki alkolü çalıyordum. Bu da çok 
geçmeden kötüye gitti.  

Sonunda babam memleketimden bir doktor yolladı ve doktor 
neredeyse beni iyileştirdi ve tekrar evden çıkabilmem iki ayımı 
aldı. Birkaç ay daha şehirde kaldım ve sonra işime döndüm. Sa-
nırım ya olup bitenler ya da doktor veya ikisi de birlikte beni 
adamakıllı korkutmuştu çünkü ülkede içki yasaklanana kadar bir 
daha içki içmedim.  

On sekizinci anayasa değişikliğinin geçmesi bana kendimi 
oldukça güvende hissettirdi. Herkesin servetleri yettiğince birkaç 
şişe ya da kasa içki alacağını daha sonra bulunamayacağını bili-
yordum. Bu yüzden biraz içsem de içmesem de hiçbir şey değiş-
meyecekti. Ne devletin biz doktorlara sağladığı neredeyse sınırsız 
alkol alma yetkisinden ne de içki kaçakçılığının varacağı boyut-
lardan haberim vardı. İlk başta ihtiyatlı içtim ama beni felakete sü-
rükleyen eski alışkanlıklarıma dönmem çok da zamanımı almadı.  

Takip eden birkaç yılda iki belirgin fobi oluşturdum. Birin-
cisi yeterince uyuyama, ikincisi de içkimin bitmesi korkusuydu. 
Varlıklı biri olmadığım için para kazanacak kadar ayık kalama-
mam durumunda içemeyeceğimi biliyordum. Bu yüzden çoğu 
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zaman ne kadar istesem de sabah içkisini içmiyor, bana çok ra-
hatsızlık veren gerginliğimi yatıştırmak için yüksek dozda yatış-
tırıcılar alıyordum. Ara sıra sabah krizlerine boyun eğerdim ama 
eğdiğim zaman da çalışamayacak hale gelmem sadece birkaç sa-
atimi alırdı. Bu akşam eve biraz içki sokma şansımı azaltırdı. Bu 
da yatakta fuzuli bir şekilde dönüp durulan bir gece ve akabinde 
katlanılmaz bir sabah gerginliği anlamına gelirdi. Takip eden on 
beş yıl süresince içkili olduğumda asla hastaneye gitmeyecek ka-
dar sağduyum vardı ve hasta kabul ettiğim de nadir olurdu. Bazen 
üyesi olduğum kulüplerden birinde saklanırdım ve ara sıra otelle-
re kurgu ürünü bir isimle kaydolma alışkanlığını geliştirmiştim. 
Fakat arkadaşlarım beni genellikle bulurlardı ve azarlanmayaca-
ğım yönünde bir söz verirlerse eve dönerdim. 

Eğer eşim akşam dışarı gitme planları yapıyorsa büyük bir 
miktar içki temin eder ve kömürlüğe, eski elbise sandığına, kapı 
sövelerinin üzerine, kiler kirişlerinin üzerine ve kilerin fayansın-
daki çatlakların içine istiflerdim. Eski sandık ve valizlerden, eski 
konserve kabından ve hatta kül kabından bile faydalanıyordum. 
Sifonu ise asla kullanmadım çünkü çok kolay bulunabilir gibi 
geliyordu. Daha sonra eşimin sıklıkla oraya baktığını öğrendim. 
Eskiden kış geceleri yeterince karanlık olduğunda kürklü eldi-
venlerin içine küçük içki şişeleri koyar ve arka balkona sallardım.  
İçki kaçakçısı dostum istediğim zaman gidip alabilmem için arka 
merdivenlere alkol saklardı. Bazen onları cebime koyar ve içeri 
getirirdim ama ceplerim incelendiğinden bu fazla riskli bir hal 
aldı. Alkolü 100 ml’lik şişelere doldurup birkaçını çoraplarıma 
sakladığım da oluyordu. Eşimle beraber “Tugboat Annie” filmin-
de Wallace Berry’i izlemeye gittiğimiz zaman pantolon ve çorap 
foyası ortaya çıkana kadar bu çok işime yaramıştı.   

Tüm hastane ve sağlık evi maceralarımı anlatmaya teşebbüs 
etmeyeceğim. 

Bu süre dâhilinde arkadaşlarımız bizimle şöyle ya da böy-
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le ilişkilerini kestiler. Sarhoş olmam kesin olduğundan dışarı 
çağrılamıyorduk ve eşim de aynı sebepten ötürü birilerini davet 
etmeye cüret edemiyordu. Uykusuzluk fobim her akşam sarhoş 
olmamı gerektiriyordu ama ertesi gece için içki alabilmek için de 
gün içerisinde en azından saat dört olana kadar ayık kalmak zo-
rundaydım. Birkaç kesinti ile de olsa bu rutin on yedi yıl boyunca 
devam etti. Gerçekten çok korkunç bir kâbustu bu. Para kazan; 
içki al; eve sok; sarhoş ol; sabah gerginliği, para kazanmaya de-
vam edebilmek için yüksek dozda yatıştırıcı alımı ve bu bıktırın-
caya kadar böyle sürüp gidiyordu. Eskiden eşime, arkadaşlarıma 
ve çocuklarıma artık içki içmeyeceğime dair sözler verirdim. Her 
ne kadar onları verdiğimde samimi olsam ve aynı gün içerisinde 
bile olsa bu sözler nadiren ayık kalmam için yeterli olurdu.  

Deneyselliğe yatkın olanlar için sözde bira deneyimi anlatma 
gereği duyuyorum. Bira yeniden satılmaya başladığında güvende 
olduğumu düşünmüştüm. Ne kadar istersem o kadar içebilirdim. 
Zararsızdı; kimse bira içip de sarhoş olmuyordu. Böylelikle sev-
gili eşimden de izin alarak kileri bira ile doldurdum. Çok geçme-
den günde bir buçuk kasa bira içer hale gelmiştim. İki ay gibi bir 
sürede on üç kilo almıştım; bir domuz gibi görünüyordum ve ne-
fes darlığından mustariptim. Daha sonra biri bira koktuğu sürece 
kimsenin ne içtiğini tahmin edemeyeceği aklıma geldi ve biramı 
saf alkolle güçlendirmeye başladım. Elbette sonuç çok kötü oldu 
ve bira deneyi bitti. 

Bira deneyini yaptığım sıralarda görünüşteki huzur, sağlık ve 
mutluluklarıyla beni kendine çeken bir takım insanlarla içli dışlı 
olmaya başlamıştım. Utanç duygusundan hür bir şekilde konu-
şuyorlardı ki ben bunu hiç yapamıyordum. Her koşulda rahat ve 
oldukça sağlıklı görünüyorlardı. Bütün bu özelliklerinden daha 
önemlisi mutlu görünüyorlardı. Ben çoğu zaman içine kapanık ve 
huzursuzdum. Sağlığım kırılma noktasındaydı ve boylu boyuna 
sefil bir haldeydim. Sahip olmadığım bir şeye sahip olduklarını 
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sezdim ve bundan fayda sağlayabilirdim. Bunun manevi bir şey 
olduğunu öğrendim ve bu bana fazla hitap etmese de zarar da 
veremez diye düşündüm. Sonraki iki buçuk yıl boyunca bu konu-
nun çok üstüne düştüm fakat yine de her akşam içiyordum. Bula-
bildiğim her şeyi okudum. Konu hakkında bilgi sahibi olduğunu 
düşündüğüm herkesle konuştum. 

Eşim konuyla derinden ilgilenmişti ve onun ilgisi benim de 
ilgimin sürmesini sağlıyordu. Yine de bu yeni meşgalemin bir an 
bile içki sorunuma bir çözüm olabileceğini düşünmedim. Eşim 
yıllar boyu inancını ve cesaretini nasıl korudu asla bilemeyece-
ğim fakat korudu. Eğer korumasaydı uzun zaman önce ölmüş 
olurdum. Bunu biliyorum. Bir sebepten ötürü biz alkoliklerin 
dünyadaki en iyi kadınları seçmek gibi bir yeteneğimiz var. Ne-
den onları maruz bıraktığımız işkenceye maruz kalmaları gerek-
tiğini açıklamaya çalışsam bile açıklayamam.

Bu sıralarda bir Cumartesi öğleden sonra eşime bir telefon 
geldi. Arayan bir kadındı ve o akşam benim bir yerde onunla bu-
luşup bana yardımcı olabilecek bir arkadaşıyla tanışmamı istiyor-
du. Anneler Günü’nden bir gün öncesiydi ve eve sarhoş dönmüş-
tüm. Yanımda getirdiğim büyük bir saksı bitkisini masaya koyup 
yukarıya çıkmış ve sızmıştım. Kadın ertesi günü tekrar aradı. Ki-
bar olmaya çalışıyordum ve çok kötü hissetsem de, “Haydi gide-
lim,” dedim ve eşimden on beş dakikadan fazla kalmayacağımıza 
dair bir söz aldım.  

Evine girdiğimizde saat tam beşti ve ayrıldığımızda on biri 
çeyrek geçiyordu. Daha sonra bu adamla daha kısa olmakla bir-
likte birkaç kez daha konuştuk ve aniden içkiyi bıraktım. Bu içki-
sizlik süreci üç hafta kadar sürdü. Daha sonra üyesi olduğum bir 
ulusal topluluğun birkaç günlük bir toplantısına katılmak üzere 
Atlantic City’e gittim. Trendeki tüm viskiyi içmiş ve otele geçer-
ken de birkaç litre içki almıştım. Bu Pazar günüydü. O akşam sar-
hoş oldum ve Pazartesi günü akşam yemeğini yiyene kadar ayık 
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kaldım. Daha sonra tekrar sarhoş oldum. Barda cesaret edebildi-
ğim kadarını içtim ve işi bitirmek için odama geçtim. Salı günü sa-
bah başladım ve öğlene doğru kendimi toparladım. Kendimi rezil 
etmek istemediğimden otelden çıktım. İstasyona giderken biraz 
daha içki aldım. Tren için beklemem gerekecekti. Bundan sonra 
bize yakın bir şehirde oturan arkadaşımın evinde uyanana kadar 
başıma gelen hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bu iyi insanlar eşime 
haber verdiler ve eşim de beni alıp getirmesi için yeni arkadaşımı 
yolladı. Arkadaşım geldi; beni aldı ve yatağıma kadar getirdi. O 
akşam bana birkaç içki, ertesi sabah da bir şişe bira verdi. 

Bu 1935 yılının 10 Haziran’ıydı ve içtiğim son içkiydi. Ara-
dan dört yıl geçti ve ben şimdi ağzına hiç içki koymamış biri 
olarak bu satırları yazmaktayım. 

Aklınıza doğal olarak, “Bu adam diğerlerinin söylemediği 
ne söyledi ya da yapmadığı neyi yaptı?” sorusu gelebilir. Hatı-
rı sayılır bir miktar okuma yaptığım ve alkolizm konusuna dair 
bir şeyler bilen ya da bildiğini sanan herkesle konuştuğum hatır-
lanmalıdır. Fakat bu adam içki dehşetini yıllarca tecrübe etmiş, 
bir sarhoşun başına gelebilecek bilinen hemen her şeyi yaşamış 
ama tam da benim benimsemeye çalıştığım yolla hastalığından 
kurtulmuş biriydi. Bahsettiğim yol manevi yoldur. Bana alkolizm 
konusuna dair şüphesiz çok faydalı bilgiler verdi. Bunlardan çok 
daha önemlisi bu kişinin alkolizme dair bildiklerini kendi tecrü-
belerinden ötürü biliyor olmasıydı. Daha önce böyle bir insanla 
konuşmamıştım. Başka bir deyişle, benim dilimi konuşuyordu. 
Bütün cevapları biliyordu ve bu cevapları okuduklarından çıkar-
madığı kesindi.  

Bendeki bu berbat lanetten kurtulmak en muhteşem bir lütuf 
oldu. Sağlığım iyi. Yeniden kendimin ve meslektaşlarımın say-
gısına mazhar oldum. Ev yaşamım ideal ve işim de bu belirsiz 
zamanlarda ne kadar iyi olması beklenirse o kadar iyi.  
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Buna ihtiyaç duyan ve gerçekten isteyen başkalarına öğren-
diklerimi aktarmak için çok zaman ayırıyorum. Bunu dört sebep-
ten ötürü yapıyorum: 

Görev duygusu. 

Bana keyif veriyor. 

Zaman ayırıp bildiklerini bana aktaran adama borcumu bu 
şekilde ödüyorum. 

Bunu yaptığım her seferinde olası bir tökezlemeye karşı ken-
dimi biraz daha garanti altına almış oluyorum.  

Bizim alkolik tayfanın çoğunluğunun aksine benim içki arzum 
ayıklığımın ilk iki buçuk yılında çok da geçmedi. Bu arzu neredeyse 
her zaman benimleydi. Fakat asla ona boyun eğer gibi bile olmadım. 
Eskiden arkadaşlarımı içerken görmek ve içemeyeceğimi bilmek 
beni çok üzerdi fakat kendimi bir zamanlar aynı ayrıcalığa sahip ol-
duğuma ve çok suiistimal ettiğim için bu ayrıcalığın benden alındığı-
na dair eğittim. Bu yüzden şikâyet etmem yakışık almaz zira kimse 
beni zorla tutup boğazımdan aşağı içki dökmüş değil. 

Eğer bir ateist, bir agnostik, bir şüpheci olduğunuzu düşünü-
yorsanız ya da bu kitaptakileri kabul etmenize mani olan başka 
bir tür entelektüel gurura sahipseniz size acırım. Eğer hala oyunu 
kendi başınıza yenebileceğinizi düşünüyorsanız bu sizin kendi 
meselenizdir. Eğer gerçekten ve samimiyetle içkiyi temelli olarak 
bırakmak istiyorsanız ve içtenlikle yardıma ihtiyacınız olduğu-
nu düşünüyorsanız, biz, sizin için bir cevaba sahip olduğumu-
zu biliyoruz. Eğer bir içki daha alırken gösterme alışkanlığında 
olduğunuz şevkin yarısını bile bu işe gösterseniz başarısız olma 
ihtimaliniz yok. 

Kutsal Tanrı sizi asla yüzüstü bırakmayacaktır! 


