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

Kim mutlak bir yenilgiyi kabul etmek ister? Güçsüz ol-
duğumuzu kabul etmek kurtuluş yolunda attığımız adım 
oldu. Tevazu ile ayık kalmak arasındaki ilişki. Fiziksel 
alerji artı psikolojik takıntı. Neden her A.A.’lı dibi bul-
malıdır?
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“Sadece bizden Üstün bir Güç’ün akıl sağlığımızı geri 
getirebileceğine inandık.”

Neye inanıyoruz? A.A. bizden inanç beklemiyor; On iki 
basamak tavsiyelerden ibaret. Açık fikrin önemi. İnan-
cın çeşitleri. Yüksek Güç olarak A.A. Gözü açılmış ola-
nın vaadi. Kayıtsızlık ve önyargının bariyerleri. Kayıp 
inancın A.A.’da bulunması. Entelektüelliğin ve kendine 



yeterliliğin problemleri. Negatif ve pozitif düşünme. Ben 
bilirimcilik. Her şeye karşı çıkmak alkoliklerin karakter 
özelliklerindendir. İkinci basamak ruh sağlığına erişmek 
için dönüm noktasıdır. Tanrı ile dürüst ilişkiler.
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Tanrı’ya teslim etmeye karar verdik.”

Üçüncü Basamak kilitli bir kapıyı açmak gibidir. Tanrıyı 
kendi yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline nasıl ge-
tireceğiz? Niyet bu işin anahtarıdır. Bağımlılık yoluyla 
tam bağımsızlık. Aşırı derecede kendi kendine yeterli ol-
manın tehlikeleri. İrademizi kendimizden daha üstün bir 
kuvvete teslim etme. İradenin yanlış kullanımı. Tanrının 
iradesine uymak için devamlı ve sebatkar bir gayret ge-
rekmektedir.
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“Geçmişimizin ahlaki dökümünü araştırıcı ve korkusuz 
bir bakışla yaptık.”

İçgüdüler gayelerini nasıl aşarlar? Dördüncü Basamak 
kusurlarımızı tanımak yolunda yaptığımız gayretlerden 
ibarettir. İçgüdülerimiz bizi nasıl ifrata sürükler? Gaye-
sinden saptırılmış moral envanterler; suçluluk kendini 



üstün görme ve başkalarını suçlama sonuçları doğura-
bilir. Kendini mazur görme duygusunun tehlikesi. Mo-
ral envanter yapma arzusu bize nasıl ferahlık ve güven 
kazandırabilir? Dördüncü basamak hayat boyu uygula-
yacağımız alışkanlıklarımız başlangıç noktasıdır. Gü-
vensizlik duygusunun alametleri endişe, kızgınlık, ken-
dine acıma ve ruhsal çöküntüdür. Yapacağımız envanter 
ilişkilerimizi yeni bir açıdan gözden geçirmemizi sağlar. 
Hiçbir şeyi saklamaksızın dürüstçe yapılacak bir envan-
terin önemi.
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On İki Basamak, balon gibi şişerek kabarmış nefesimi-
zi söndürüp normal haline getirir. Beşinci Basamak zor 
olmakla beraber, huzurumuzu kazanmak ve ayık kalma-
mızı sağlamak için gerekli bir basamaktır. İtiraf ve ikrar 
çok eski bir tedavi yöntemidir. Kusurlarını korkmadan 
kabul etme, cesaret ve dürüstlüğünü göstermeden pek az 
kimse sürekli bir ayıklığa erişebilir. Beşinci basamaktan 
ne elde ederiz? İnsanlara ve Tanrı ile dürüst bir ilişkinin 
ilk adımları. Yalnızlık duygusundan kurtuluş. Kusurla-
rımızı başkaları tarafından affedildiğini görmek. Bizim 
de başkalarının kusurlarını bağışlama arzumuz, tevazu 
denen erdemi tanımak, kendimize karşı dürüst ve ger-
çekçi olma yeteneğini elde etmek. Mutlak bir dürüstlük 
neden elzemdir? Her şeyi kendi mantığımıza uydurma 
çabasının tehlikeleri. Kendisine açılacağımız kimseyi 
nasıl seçeriz? Elde edilecek neticeler huzur ve Tanrının 



bilincine varıştır. Tanrı ile ve çevremizde elde ettiğimiz 
uyum bizi gelecek basamaklara hazırlar.
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“Tanrının bütün kusurlarımız düzeltmesi için hazır hale 
geldik.”

Altıncı Basamak; ruhsal ve manevi olgunluğa erişmek 
için elzemdir ve ömür boyu sürecek bir uğraşının baş-
langıcıdır. Gayeye erişmek için çabalamakla kusursuz 
olduğuna inanış arasındaki farkın anlaşılması. Neden 
yılmadan gayret göstermek önemlidir? “Hazır olmak” 
neden her şeyin başıdır? Harekete geçmenin önemi. Ge-
cikme neden tehlikeli olabilir? İsyankârlık her şeyi yıka-
bilir. Kısıtlı gayeleri bırakıp, Tanrının bizim için çizdiği 
yolda ilerlemeye karar vermenin önemi.
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“Tanrıdan eksikliklerimizi gidermesini alçakgönüllülük-
le diledik.”

Tevazu bize ne ifade ediyor? İnsan ruhunun tam özgür-
lüğe erişmesindeki yol. Yaşamamızı sürdürmemize yar-
dımcı olan şeyler. Nefsimizin kontrolünün önemi. Tevazu, 
başarısızlık ve mutsuzluğu olumlu yönlere nasıl çekilir? 
Zaaftan doğan kuvvet. Acı çekmek, yeni bir hayata ka-



vuşmanın bedeli olabilir mi? Korku, zaaflarımızın baş 
kaynağıdır. Yedinci Basamak, kendi kabuğumuzdan sıy-
rılıp, Tanrıya doğru ilerleme cesaretini kazandığımız 
davranış şeklidir.
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“Zarar verdiğimiz insanların listesini çıkardık ve hata-
larımızı düzeltmeye istekli hale geldik.”

Bu ve diğer iki Basamak kişisel ilişkiler ile ilgilenir. Baş-
kalarıyla yaşamayı öğrenmek büyüleyici bir maceradır. 
Engeller: Affetmeyi becerememe, başkalarına yapılan 
hataları kabul etmeme, kasıtlı unutkanlıklar. Geçmişe 
ısrarlı ve ayrıntılı bir bakışın önemi. Dikkatli inceleme-
nin kazandırdığı derin bakış açısı. Başkalarına verilen 
zararların onarımı. Aşırı hükümlerden kaçmak. Objektif 
bakış açısına sahip olmak. Sekizinci Basamak soyutlan-
manın bitişinin başlangıcıdır.
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“Daha önce zararımız dokunan kişilerden, onları veya 
başkalarını rahatsız etmeyeceğimizden emin olduğumuz 
zaman doğrudan özür diledik ve hatalarımızı mümkün 
olduğu kadar telafi ettik.”



Huzur içinde olmak doğru bir yargı yürütebilmek için 
gereklidir. Özür dileme olayında doğru zamanlama da 
çok önemlidir. Cesaret dediğimiz vasıf nedir? İhtiyat, 
risk almadan önce her şeyi etraflı bir şekilde düşünmek 
demektir. Hatalarımız tamir etme olayı A.A.’ya katıldı-
ğımız anda başlar. Başkalarının sırtından kendi huzu-
rumuzu temin edemeyiz. İhtiyatlı ve basiretli olmanın 
gerekliliği. Geçmiş yaşantımızın doğurduğu neticelere 
katlanıp başkalarının iyiliğinde de kendimize sorumlu-
luk payı çıkarmamız Dokuzuncu Basamağın ruhudur.
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“Kişisel dökümümüzü yapmaya devam ettik, hatalı oldu-
ğumuz zamanlar bunu derhal itiraf ettik.”

Her türlü şartlar altında ayık kalıp duygusal denge-
mizi korumak acaba mümkün mü kendini arama eyle-
mi günlük alışkanlıklarımızın arasında yer almalıdır. 
Kusurlarımızı ve hatalarımızı görmeli, kabul etmeli ve 
sabırla düzeltmeye çalışmalıyız. Duygusal sarhoşluktan 
kendinin kurtaramamak. Ancak mazi ile hesabımızı gör-
dükten sonra bugünün sorunlarıyla başa çıkabiliriz. Çe-
şitli şekillerde yapacağımız envanterler. Kızgınlık, öfke, 
kıskançlık, haset, kendine acıma ve kırılan gurur insanı 
içkiye götüren sebeplerdir. İlk gaye kendine hâkim ol-
masını öğrenmektir. Kendini olduğundan fazla gösterme 
eğilimine karşı en etkili sigorta. Envanterde “gelir” ve 
“gider” hanelerini bir arada gözden geçirmeliyiz. Se-
beplerin incelenmesi.
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“Dua ve meditasyon yoluyla, algıladığımız anlamdaki Tan-
rı ile bilinçli bağlantımızı geliştirmeye devam ettik. Onun 
bizlere uygun gördüğü şeyleri anlamak ve bunları yerine 
getirebilmek ve gerekli gücü vermesi amacı ile dua ettik.”

Tefekkür ve dua bizi Üstün Güce ulaştıran kanallardır. 
Kendini yoklama, tefekkür ve dua arasındaki ilişkiler. 
Hayatımızın sarsılmaz temeli. Tefekkürü nasıl yapaca-
ğız? Tefekkürün sınır yoktur. Kişisel bir serüven. İlk elde 
edilen netice duygusal dengedir. Duanın sırrı nedir? 
Tanrının bizim hakkımızdaki tasavvurlarını öğrenebil-
mek ve onları yerine getirebilmek için bize lütufta bulun-
masını niyaz ettiğimiz gündelik dualar. Duanın etkisinin 
kanıtları. Tefekkür ve duanın mükafatları. 
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Yaşamaktan duyulan haz On İkinci Basamağın özüdür. 
Bu yolda girişilen eylem temel unsurdur. Hiçbir karşı-
lık beklemeden vermek, hiçbir bedel istemeden sevmek. 
Manevi uyanıştan ne anlıyoruz? Yeni bir bilinç hali ve 
yeni bir benlik bize cömertçe sunulan hediyelerdir. Bu 
hediyeleri almaya hazır olmanın sırrı On İki Basamağın 
uygulamasında yatmaktadır. Muhteşem hakikat. Diğer 
alkoliklere yardım etmenin mükafatı. On İki Basama-



ğın prensipleri ile bağdaşan çeşitli diğer işler. On ikinci 
basamağın sorunları. Bu prensipleri bütün diğer işle-
rimizde de uygulama yolları. Monotonluk, acı ve facia 
Basamaklar sayesinde iyi sonuçlara yol açabilir. Uygu-
lamada karşılaşılan zorluklar. “Çifte Basamak.” “On 
İki Basamak”a dönüş ve imanın tezahürleri. Sorunla-
rımızın cevabı manevi olgunluktadır. Manevi olgunluğu 
nasıl ön plana koyabiliriz? İnsanların hakimiyeti altına 
alma dürtüsü veya başkalarına aşırı bağımlılık eğilimi. 
Hayat düzenimizi alma-verme prensibi üzerine nasıl ku-
rabiliriz? Tanrıya bağlanmak alkolikler için yegâne kur-
tuluş yoludur. “Bu prensiplerin bütün günlük işlerimiz-
de uygulanması.” A.A. üyeleri arasında ailevi ilişkiler. 
Maddiyat konularına bakıştaki değişiklik. Önemli kişi 
rolü oynama arzusu. İçgüdülerin gerçek gayelerine yö-
neltilmesi. Anlayış doğru davranışın anahtarı ve doğru 
davranış ta iyi yaşamın anahtarıdır.
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Birlik olmadan A.A. ölür. Kişisel özgürlükle birlikte 
mükemmel bir bütün. Çelişkinin çözümü: her A.A.’lının 
hayatı manevi ilkelere uymasına bağlıdır. Grubun yaşa-
mını sürdürmesi gerek, yoksa bireyler yaşayamaz. Ortak 
refah önde gelir. Grup olarak en iyi şekilde nasıl yaşanır 
ve çalışılır.
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Tanrı’dır. Liderlerimiz hükmedici değil, güvenilir hiz-
metkarlardır.”

A.A. nereden yönetilir? A.A.’daki tek otorite, kendini 
grup bilincinde yansıttığı şekliyle, bizleri seven ve koru-
yan Tanrı’dır. Bir grubun oluşması. Artan sancılar. Ro-
tasyona tabi tutulan komiteler grubun hizmetkarlarıdır. 
İdareciler yönetmezler, hizmet ederler. A.A.’da gerçek 
bir liderlik var mıdır? “Yaşlı devlet adamı” ve “Devrik 
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liğin A.A.’daki şansını elinden almak, bazen onun ölüm 
hükmünü ilan etmekti. Üyelik kuralları terkedildi. De-
neyimlerden iki örnek. Herhangi bir alkolik, kendisi üye 
olduğunu söylediği an, üyemiz olur.
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dar özgürlük tehlikeli midir? Teker teker bireyler gibi, 
grup da sonuç olarak yaşamasını garanti edecek denen-
miş prensiplere uymak zorunda. İki fırtına işareti – hiç-
bir grup bir bütün olarak ne A.A.’ya zarar verecek bir 
şey yapmalı, ne de kendisini dış çıkarlara bağımlı kılma-
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iyidir. Dayanışmamızın yaşaması bu ilkeye bağlıdır. Her 
A.A.’lının kendisini yeni gelenlere özdeşleştirebilmesi ve 
kendisini onların iyileşmelerine adaması Tanrı’nın ona 
verdiği bir yetenektir ve bu yeteneği başkalarına aktar-
mak tek gayemizdir. Ayıklığı başkalarına aktarmadığı-
mız zaman kendimiz de sahip olamayız.
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ya da farklı kuruluşlarca kullanımına izin vermemeli ve 
maddi destekte bulunmamalıdır.”

Deneyimlerimiz bize, ne kadar iyi olursa olsun, bizimle 
ilgili de olsa, hiçbir kurumu destekleyemeyeceğimizi is-
patladı. Bizler her derde çare olamayız. A.A. adına kendi 
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Hiçbir A.A. geleneği bu geleneğin çektiği doğum san-
cılarını çekmemiştir. Başlangıçta toplu yoksulluk as-
lında bir ihtiyaç meselesi idi. Sömürülme korkusu. Ma-
nevi olanı maddi olandan ayırma zorunluluğu. Sadece 
A.A.’lılardan gelen gönüllü bağışlarla idare etme kara-
rı. A.A. merkez ofisinin desteklenmesi sorumluluğunun 
A.A. üyelerine verilmesi. Yalnızca idare giderleri, artı 
uygun bir yedek, merkez ofisinin politikasıdır.
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On İkinci Basamak para ile bağdaştırılamaz. Gönüllü 
olarak yapılan On İkinci Basamak işleri ile ödeme kar-
şılığı yapılan işlerin ayrıldığı çizgi. A.A. tam gün ücretli 
görevli olmaksızın idare edilemez. Profesyonel görev-
liler, profesyonel A.A.’lı değildirler. A.A.’nın endüstri, 
eğitim, vs. ile ilgisi. On İkinci Basamak çalışmaları için 
kesinlikle para ödenmez, ancak bizim için çalışanlar ça-
lışmalarının karşılığını hak ederler.
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Özel hizmet kurulları ve komiteleri. Genel Hizmet Kon-
feransı, temel kurulu ve grup komiteleri A.A. üyelerine 
ve gruplarına talimat veremezler. Tek tek veya toplu ola-
rak A.A.’lılara talimat verilemez. Herhangi bir baskının 
olmaması işlenmektedir, çünkü her bir A.A. üyesi iyileş-
mesi için önerilen Basamakları uygulamadığı takdirde 
kendi ölüm belgesini imzalamış olacaktır. Aynı şartlar 
bir grup için de geçerlidir. Çekilen acılar ve duyulan 
sevgiler A.A.’lının disiplincileridir. Otorite ruhu ile hiz-
met ruhu arasındaki fark. Hizmetimizin amacı ayıklık 
isteyen herkese ayıklığı erişebilir hale getirmektir.
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A.A. hiçbir toplumsal tartışmada taraf tutmaz. Tar-
tışmaktan kaçınmak bir meziyet değildir. A.A.’nın ya-
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gizli tutmak için görüntü ve tam isim vermemeliyiz.”

Halka ilişkiler A.A. için önemlidir. Güzel halkla ilişki-
ler hayat kurtarır. A.A.’nın prensipleri ile kamuya tanı-
tılmak istiyoruz, A.A. üyeleri olarak değil. Basın bizim 
görüşümüze uydu. Kamu önünde kişilerin adsız kalma-
sı halkla ilişkiler politikamızın temel taşıdır. Onbirinci 
Gelenek kişisel hırsların A.A.’da yeri olmadığını sürekli 
olarak hatırlatır. Her üye topluluğumuzun aktif bir koru-
yucusu haline gelir.
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Adsızlık ilkesinin ruhu özveridir. Tüm On İki Gelenek’in 
esası ortak yararların özel amaçlarımızın önüne gelme-
sidir. A.A.’nın neden gizli bir topluluk olarak kalamadı-
ğı. Prensipler kişiliklerden önce geliyor. Kamu önünde 
yüzde yüz adsızlık. Adsızlık gerçek tevazudur.
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Önsöz

Adsız Alkolikler ortak problemlerini çözmek, yüzyıllardır var 
olan ve alkolizm denilen o şaşırtıcı hastalıktan müzdarip olan kişile-
re iyileşme yolunda yardım etmek amacıyla birbirine dayanışan yüz 
binden fazla[1] alkolik erkek ve kadından oluşan bir birliktir. 

Bu kitap Adsız Alkolikler’in “On İki Basamak” ve “On İki 
Gelenek”leri hakkındadır. A.A. üyelerinin iyileşmek için kullan-
dıkları ve aynı zaman Grubun çalışmasını sağlayan ilkeleri etraflı 
bir şekilde açıklar.

A.A.’nın On İki Basamak altındaki ilkeleri, manevi değerde 
olup, yaşam tarzı olarak uygulandıklarında içme tutkusunu ken-
dinden uzaklaştırıp ızdırap çeken şahsın mutlu ve yararlı bir bütün 
olmasını sağlar.

A.A.’nın On İki Gelenek’leri Birliğin yaşantısı içinde de uy-
gulanır. A.A.’nın bütünlüğünü nasıl sağladığını ve çevresindeki 
dünya ile nasıl ilişki kurduğunu, birliğin nasıl yaşadığını ve büyü-
düğünü açıklar.

Aşağıda okuyacağınız makaleler üyeler için yazılmış olmasına 
rağmen A.A.’nın birçok dostu, bu makalelerin A.A. dışında da ilgi 

1 2021’de iki milyon kişiden fazlasının A.A. sayesinde iyileştiği tahmin ediliyor.



uyandıracaklarına ve uygulanabileceklerine inanmaktadırlar. 

Alkolik olmayan birçok insan, A.A.’nın On İki Basamaklarını 
uygulayarak hayatın başka güçlüklerini yenebildiklerini belirtmiş-
lerdir. İçki sorunu olan kişilere On İki Basamak ilkelerinin içkiyi 
bırakmaktan öte de yardım edeceğine inanıyorlar. Alkolik olsun 
veya olmasın bu ilkelerin birçok insana mutluluk ve etkili bir ya-
şam getireceği izlenimindeler. 

Adsız Alkolikler’in On İki Gelenek’lerine karşı artan bir ilgi 
de var. Halka ilişkiler konusunu inceleyenler A.A.’nın bir toplum 
olarak neden ve nasıl çalıştığını merak etmeye başladılar. Neden 
A.A.’da hiçbir üye başka bir üye üzerinde kişisel otorite kuramaz, 
hiçbir yerde merkezi bir idare şekli görülmez diye sorular soruyor-
lar. Kanuni hiçbir gücü olmayan bir takım geleneksel ilkeler Adsız 
Alkolikler Birliği’nin ikinci bölümü, A.A.’nın üyeleri için hazırla-
mış olduğu halde, bu tip sorular soran soranlara daha evvel örneği 
görülmemiş bir tarzda A.A.’yı içeriden tanıtacaktır.

Adsız Alkolikler, tanınmış bir operatör doktor ile New York-
lu bir borsacının tanışması sonucu 1935 senesinde Akron, Ohio’da 
başlamıştır. Her ikisi de aşırı derecede birer alkolik vaka olup, ka-
derlerinde A.A. Birliği’nin kurucuları olmak vardı.

Bugün bilindikleri şekli ile, A.A.’nın temel ilkeleri esas olarak 
din ve tıp alanlarından ödünç alınmış olup, sonunda başarılı olan 
bazı fikirler ise Birliğin kendi davranışlarına ve ihtiyaçlarına dikkat 
edilerek elde edilmişlerdir.

Grubun temeli olabilecek, en uygulanabilir doktrinleri seçebil-
mek için üç yıllık bir dene ve yanılmadan sonra, ve alkolikleri iyileş-
me yolunda sokabilme konusunda sayısız başarısızlıklardan sonra, ilki 
Akron’da, ikincisi New York’ta ve üçüncüsü Cleveland’da olmak üzere 
üç başarılı grup oluştu. O zaman bile her üç grupta toplam 40 tane ta-
mamen iyileşmiş alkolik bulmak zordu.

Buna rağmen emekleme aşamasından olan bu Grup tecrübe-
lerini ancak 1939 senesi Nisan ayında yayınlanabilen bir kitapta 



toplamaya karar verdi. Bu sırada iyileşmelerin sayısı aşağı yukarı 
yüz kadardı. Kitabın adı “Adsız Alkolikler” oldu ve Birlik adını bu 
kitaptan aldı. Bu kitaptan alkolizm alkoliklerin gözüyle açıklanı-
yordu, Grubun manevi fikirleri ilk defa On İki Basamak’ta belirtili-
yor ve bu Basamakların alkoliklerin çıkmazına nasıl uygulanacağı 
anlatılıyordu. Kitabın geri kalan kısmı alkoliklerin kendi içki içme 
deneyimleri ve iyileşmeleri üzerine yazdıkları otuz makale veya 
yazıya ayrılmıştı. Bu kitap alkolik olan okuyucularda bir çağrışım 
yarattı ve hemen imkân dışı olanın artık imkân dahilinde olduğunu 
ispatladı. “Adsız Alkolikler” adlı kitap Birliğin temel kitabı haline 
geldi ve hala da öyledir. En son cildi ilk eserdeki On İki Basamağın 
anlaşılmasının genişletilmesini ve derinleştirilmesini önerir.

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

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

Her yerde üyelik, para, kişisel ilişkiler, halkla ilişkiler, grup-
ların idaresi, dernekler ve başka konularla ilgili tehlikeli sorunlar 
doğuyordu. A.A.’nın ilk defa 1946 senesinde yayınlanan ve daha 
sonra 1950 senesinde Cleveland’da yapılan ilk Milletlerarası A.A. 
Kongresinde onaylanan On İki Geleneği bu barut dolu deneyimden 
doğdu. Bu cildin Gelenek adlı bölümü ayrıntılı olarak da sonunda 
On İki Gelenek’i üreten ve A.A.’ya şimdiki şeklini, esasını ve bir-
liğini veren deneyimi açıklar.



A.A. olgunluğa erişmekte olduğu bu dönemde kırk yabancı ül-
keye[1] elini uzatmaya başlamıştır. Dostlarının gözünde bu, eşsiz ve 
değerli hizmetinin sadece bir başlangıcıdır.

Bu kitabı okuyan herkese, Adsız Alkolikler’i oluşturan ilkeleri 
ve güçleri yakından tanıtacağını ümit ediyoruz.

A.A.’nın Genel Merkez Ofisi internet sitesinden

veya yazışarak ulaşılabilir:

www.aa.org

Alcoholics Anonymous, P.O. Box 459,

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

1 2021’de A.A. yaklaşık olarak 180 ülkede kurulmuştur.
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BİRİNCİ BASAMAK 

“Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın 
yönetilemez hale geldiğini kabul ettik.”

Kim mutlak bir yenilgiyi kabullenmek ister? Elbette, hiç kim-
se. Herkes, içgüdüsel olarak, kişisel güçsüzlük fikrine şiddetle kar-
şı çıkar. Elimizde içki kadehiyle, içimizi kemiren o karşı konulmaz, 
yıkıcı içme arzusundan yalnızca Tanrının yardımıyla kurtulabilece-
ğimizi kabullenmek, gerçekten çok zor bir durumdur. 

 Bu, başka hiçbir yenilgiye benzemez. Alkol artık, açgözlü bir 
alacaklı gibi her koldan üstümüze gelmekte ve onun isteklerine 
karşı koyma iradesini bizden almaktadır. Bu çıplak gerçek kabul 
edildiğinde, insani olarak çöküşümüz tamamlanmış olur. 

 Fakat A.A.’ya katılmamızla birlikte, çok geçmeden, bu salt 
aşağılayıcı yenilgiyi farklı bir açıdan görmeye başlarız. Zira ancak 
bu mutlak yenilgiyi tattıktan sonra, kurtuluşa ve güce giden yolda 
ilk adımları atabildiğimizin farkına varırız. Güçsüzlüğümüzü ka-
bullenişimiz, üzerine anlamlı ve mutlu yaşamlar inşa edilebileceği-
miz sağlam bir temel haline dönüşür.

A.A.’ya yeni katılan bir alkolik, her şeyden önce alkole karşı 
korkunç zayıflığını ve bunun tüm sonuçlarını kabul etmediği sürece, 
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A.A.’dan fazla bir fayda sağlayamaz. Kibrinden, gururundan arına-
mayan bir alkolik, zaman zaman ayık kalmayı başarsa bile bu istik-
rarlı olmayacaktır. Ve gerçek mutluluğa hiç kavuşamayacaktır. Engin 
tecrübelerle kanıtlanmış bu olgu, A.A. yaşamının gerçeklerinden bi-
ridir. Tam bir yenilgiyi kabul edinceye kadar sağlam, kalıcı bir güç 
sağlayamayacağımız ilkesi, topluluğumuzun temel taşını oluşturur. 

Yenilgiyi kabul etmemiz bizden ilk kez istendiğinde, çoğumuz 
isyan ederek karşı çıktık. Zira kendimize güvenmeyi öğreteceğini 
umarak A.A.’ya katılmıştık. Daha sonraları bize, alkol söz konu-
su olduğunda özgüvenin bir anlamı olmadığı, hatta bütünüyle bir 
engel teşkil ettiği söylendi. Rehberlerimiz, hiçbir insan iradesinin 
üstesinden gelemeyeceği kadar sinsi ve güçlü bir obsesyonun (ta-
kıntılı düşünce ve dürtüler) kurbanları olduğumuzu anlattılar. Yar-
dım almadan, sadece kişisel iradeyle bu dürtüyü zapt edebilmenin 
mümkün olmadığını söylediler. Alkole karşı artan hassasiyetimize 
dikkat çektiler ve bunun bir nevi alerji olduğunu söyleyerek iki-
lemimizi daha da derinleştirdiler. Alkol denen zorba, bize iki ucu 
keskin bir kılıç doğrultuyordu; bir ucu akıldışı bir arzunun etkisiyle 
bizi doymamacasına içkiye sürüklerken, diğer ucu da süreç içinde 
bizi yok edeceği kesin olan bir alerjiye maruz bırakıyordu. Bu şe-
kilde saldırıya uğrayan çok az kişi tek başına savaşı kazanabilmiş-
ti. Alkoliklerin neredeyse hiçbir zaman kendi iradeleriyle alkolden 
kurtulamadıkları istatistiksel bir gerçekti. Ve görünüşe göre, insan-
lar üzümü ezip şarap yapmaya başladığından beri, bu hep böyleydi. 

A.A.’nın ilk yıllarında, durumu çok ümitsiz olan vakalar ha-
riç, neredeyse hiç kimse bu gerçeği sindiremiyordu. Son nefesi-
nin eşiğinde olanlar bile durumlarının ne kadar umutsuz olduğunu 
anlamakta çoğu zaman zorlanıyordu. Fakat birkaç kişi bu gerçeği 
kabullendi; tam boğulurken can simidine sarılan birinin gayretiy-
le A.A. ilkelerine tutundular ve neredeyse istisnasız şekilde hepsi 
iyileşti. Bu yüzden, üye sayımızın az olduğu dönemde yayımlanan 
‘Adsız Alkolikler’ kitabının ilk baskısı sadece dibe vurmuş vakala-
rı konu alıyordu. Daha az umutsuz durumda olan birçok alkolik de 
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A.A. yöntemini denedi, ancak umutsuzluklarını kabullenemedikle-
ri için başarısız oldular.  

Sonraki yıllarda, bunun değiştiğini gözlemlemek bize büyük 
mutluluk verdi. Sağlıklarını, ailelerini, işlerini ve hatta garajların-
daki iki arabayı bile henüz kaybetmemiş olan alkolikler, alkolik 
olduklarının farkına varmaya başladılar. Bu akım büyüdükçe alko-
lizme doğru gittiğini hisseden gençler de bu insanlara katıldı. Ama 
onlar, bizim son on ya da on beş yılda yaşadığımız cehennemi ya-
şamamışlardı. Peki, Birinci Basamak hayatlarımızın yönetilemez 
hale geldiğini kabullenmemizi gerektirdiğine göre, bu gibi insanlar 
bu basamağı nasıl aşabilirdi? 

Dibe vurduğumuz noktayı, onların o dönemlerde dibe vurduk-
ları düzeye yükseltmemiz gerektiği açıktı. Onlara kendi içki geç-
mişlerimizden bahsettik; kontrolü kaybettiğimizi anlamamızdan 
yıllar önce bile içmemizin basit bir alışkanlık değil, ölümcül bir 
sürecin başlangıcı olduğunu anlattık. Şüphe duyanlara, “Belki de, 
sen aslında alkolik değilsindir. Neden alkolizme dair söyledikleri-
mizi aklında bulundurarak daha kontrollü içmeyi denemiyorsun?” 
diyorduk. Bu yaklaşımımız olumlu etkisini hemen gösterdi. O za-
man anladık ki, bir alkolik bir diğer alkoliğe hastalığının gerçek 
doğasını anlattığı zaman, o kişide bir değişim meydana geliyor ve 
bir daha asla aynı insan olamıyordu. ‘O’, aşırı içtiği her seferden 
sonra kendi kendine “Belki A.A.’lar haklıdır...” diyecekti. Birkaç 
defa böyle tecrübeler yaşadıktan sonra, genellikle de aşırı zorluk-
ların başlangıcından yıllar önce ikna olmuş şekilde bize geri döne-
cekti. ‘O’ da tıpkı bizim gibi dibe vurmuştu. Adı John Barleycorn 
idi ve en büyük destekçilerimizden biri olmuştu.[1] 

Her A.A.’nın önce dibe vurması gerektiğine yönelik bütün bu 
ısrar neden? Cevap: Çok az kişi dibe vurmadan A.A. programını 
samimi şekilde uygulamaya çalışır. Zira A.A.’nın geri kalan on bir 

1 *Jack London’in otobiyografi olarak yayımladığı Bir Alkoliğin Anıları ki-
tabında alkolü temsil eden ana karakterin ismi. Aynı zamanda Amerika’da bütün içki-
lerin genel adı olarak kullanılan bir tabirdir.
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Basamağı halen içmekte olan hiçbir alkolik tarafından benimsen-
mesi ve yapılması hayal edilemeyecek tutumlar ve eylemler içe-
rir. Kim katı şekilde dürüst ve sonsuz hoşgörülü olmak ister? Kim 
hatalarını bir başkasına itiraf edip verdiği zararı telafi etmek is-
ter? Meditasyon ve dua bir yana, kim kendisinden daha Üstün bir 
Güç’ü umursar? Kim zamanını ve enerjisini A.A. mesajını ıstırap 
çekmekte olan diğer bir alkoliğe iletme zahmetine katlanır? Hayır, 
aşırı derecede benmerkezci olan ortalama bir alkolik, yaşamı buna 
bağlı olmadıkça, bunların hiçbirini kabul etmez. 

Sonunda, alkolizmden kaçmaya çalışarak A.A.’ya sürüklenir 
ve orada durumumuzun ölümcül doğasını keşfederiz. İşte, ancak 
o zaman, umutsuzluğun en dibinde, büyük bir istek ve açık fikir-
lilikle her şeyi dinlemeye ve öğrenmeye hazır hale gelebiliriz. Bu 
korkunç takıntıdan kurtulmak için her türlü yolu denemeye ve her 
şeyi yapmaya kararlıyızdır artık.
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İKİNCİ BASAMAK

“Sadece bizden Üstün bir Güç’ün akıl
sağlığımızı geri getirebileceğine inandık.”

A.A.’ya yeni katılanların çoğu İkinci Basamağı okudukları 
anda, bazen ciddi de olabilen bir ikilemle karşı karşıya kalırlar. 
Bizlere hep şunu söylerler: “Görüyor musunuz ne yaptığınızı? Bizi 
alkolik olduğumuza ve hayatlarımızın yönetilemez olduğuna ikna 
ettiniz. Bizi tamamen yardıma muhtaç bir duruma düşürdünüz ve 
şimdi de daha Üstün bir Güç dışında hiçbir şeyin bizi takıntımızdan 
kurtaramayacağını söylüyorsunuz. Bazılarımız Tanrı’ya inanmayı 
reddediyor. Bazılarımız inanamıyor; Tanrı’nın varlığına inanan 
bazılarımız ise böyle bir mucizeyi gerçekleştireceğine hiç ihtimal 
vermiyor. İplerimizi elinize aldınız, peki, şimdi biz ne yapacağız?” 

Haydi, önce inanmayı reddedenin, kızgın olanın durumunu ele 
alalım. Onun ruhsal durumu yalnızca saldırgan kelimesiyle tasvir 
edilebilir. O kadar yücelttiği hayat felsefesi tehdit altındadır. Al-
kolün onu devamlı olarak aşağı çektiğini kabullenmesi, onun için 
zaten yeterince kötüdür. Fakat artık bu ıstırapla birlikte, gerçekten 
imkânsız görünen bir şeyle daha yüzleşmektedir. İnsanın, ilkel bal-
çığın (ilkel çorba) içindeki tek bir hücreden görkemli bir şekilde 
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yükseldiği, evrimin öncüsü olduğu ve bu yüzden de bu evrendeki 
tek tanrının insan olduğu düşüncesini nasıl da benimsemiştir! Şimdi 
kendini kurtarmak için bunların tümünü reddetmek zorunda mıdır? 

Bu kavşağa gelindiğinde, A.A. rehberi genellikle güler. Yeni 
gelen kişi bunun bardağı taşıran son damla olduğunu düşünür. So-
nun başlangıcıdır bu. Nitekim gerçekten de öyledir: Hem eski ya-
şamının sonunun başlangıcı hem de yeni bir yaşama doğuşunun 
başlangıcıdır. Rehberi bir ihtimal şöyle diyecektir: “Sakin ol. Yü-
rüyeceğin yol oldukça çetin. En azından benim için öyleydi. Bir za-
manlar, Amerikan Ateist Topluluğunda başkan yardımcılığı yapmış 
bir arkadaşım için de öyleydi, fakat bu arkadaşım o yolu büyük bir 
rahatlıkla tamamladı.” 

“Peki,” der yeni gelen. “Bana gerçeği söylediğine inanıyorum. 
Şüphesiz, A.A. bir zamanlar benim gibi düşünen insanlarla dolu; 
fakat bu koşullar altında insan nasıl ‘sakin’ olabilir ki? Bilmek is-
tediğim bu, işte.” 

“Bu gerçekten de iyi bir soru,” diye söylenilene katılır rehber. 
“Sana nasıl rahatlaman gerektiğini gösterebileceğimi düşünüyo-
rum. Öyle çok çabalaman da gerekmeyecek. İstersen şimdi söyle-
yeceğim şu üç şeye kulak ver. Bir: Adsız Alkolikler senden bir şeye 
inanmanı talep etmez. İki: Ayık olmak ve ayık kalmak için İkinci 
Basamağın tamamım şimdi uygulaman gerekmez. Geriye dönüp 
baktığımda, ben de bu basamağı kısım kısım hazmederek uygula-
dığımı hatırlıyorum. Üç: Tartışmalardan kaçın; tavuk mu yumurta-
dan, yumurta mı tavuktan çıktı türünden derin sorularla uğraşarak 
kendini rahatsız etme. Tekrar söylüyorum. İhtiyacın olan tek şey 
açık bir zihin.” 

Rehber konuşmasına devam eder: “Örneğin, beni ele alalım. 
Bilimsel bir eğitimden geçtim. Doğal olarak bilime saygı duydum; 
ona hürmet hatta ibadet ettim. Aslını söylemek gerekirse, ibadet 
kısmı hariç bunları hâlâ yapıyorum. Sık sık eğitmenlerim bana bi-
limsel ilerleyişin temel prensiplerini hatırlatırlardı: aramak ve araş-
tırmak, tekrar ve tekrar ve hep açık bir zihinle. İlk başta, A.A.’ya 
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benim tepkim de tıpkı seninki gibi oldu. Bu A.A. işi tamamen bi-
lime aykırı, diye düşündüm. Buna inanamam. Böyle saçmalıklarla 
zihnimi meşgul etmeyeceğim. 

“Daha sonra ise gözlerim açıldı. A.A.’nın sonuçlar, hem de ha-
rikulade sonuçlar elde ettiğini kabul etmeliydim. Bu konulara karşı 
tutumumun hiç de bilimsel olmadığını gördüm. Zihni kapalı olan 
A.A. değildi; bendim. Tartışmayı bıraktığım dakika görebilmeye 
ve hissedebilmeye başladım. Tam o anda, İkinci Basamak usulca 
ve yavaşça hayatıma girmeye başladı. Neye karşı ya da hangi gün 
kendimden üstün bir Güce inanmaya başladığımı söyleyemem, 
ama şimdi inancım kesinlikle bu yönde. Bunu elde edebilmek için 
tek yapmam gereken şey, tartışmayı bırakıp A.A. programının ka-
lanını elimden geldiğince şevkle uygulamaktı. 

“Tabii, bu sadece bir kişinin kendi tecrübelerine dayandırdığı 
bir görüş. Seni şu an temin ederim ki, A.A.’lar inanç arayışlarında 
sayısız yol denerler. Sana tavsiye ettiğim yolu beğenmezsen, dinle-
yip gözlemlediğin takdirde, kesinlikle sana uygun bir yol bulabilir-
sin. Senin gibi çoğu kişi, bu problemi alternatif bulma yöntemiyle 
çözmeye başladı. İstersen, bizzat A.A.’yı ‘Üstün Güç’ olarak kabul 
edebilirsin. A.A.’da alkol problemini çözmüş oldukça büyük bir 
grup insan var. Bu anlamda, bu insanlar, daha çözümün yakınına 
bile gelmemiş olan sana kıyasla daha üstünler. Dolayısıyla, onlara 
inanabilirsin, değil mi? Bu asgari düzeydeki inanç bile yeterli ola-
caktır. Eşikten bu şekilde geçmiş birçok üyemizin olduğunu göre-
ceksin. Hepsi de sana o eşiği bir kez geçtikten sonra inançlarının 
genişleyip derinleştiğini söyleyecektir. Alkol takıntısından kurtul-
duktan sonra hayatları anlatılamaz bir biçimde değişti. Kendilerin-
den üstün bir Gücün varlığına kanaat getirdiler ve çoğu Tanrı’dan 
bahsetmeye başladı.” 

Şimdi de bir zamanlar inanç sahibi olan fakat daha sonra bu 
inancı kaybedenlerin durumunu değerlendirelim. Kayıtsızlığa sav-
rulmuş olanlar, kendilerine yeten ve bağlarını koparanlar, dine karşı 
önyargılı hale gelmiş olanlar ve Tanrı isteklerini yerine getirmediği 
için ona başkaldıranlar… A.A. deneyimleri tüm bu insanlara, yine 
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de kendilerine uygun bir inanç bulabileceklerini söyleyebilir mi? 

Bazen A.A., inancını kaybetmiş ya da inancı reddetmiş olan-
lara, hiç inanç sahibi olmamışlara kıyasla daha çetin gelir. Zira on-
lar inanç sahibi olmayı denemişler ve inancı yetersiz bulmuşlardır. 
İnanç yolunu da denemişlerdir, inançsızlık yolunu da. İki yol da 
onları hayal kırıklığına uğrattığı için gidecekleri bir yer olmadı-
ğı sonucuna varmışlardır. Bu kayıtsızlık, sözde kendine yeterlilik, 
önyargı ve başkaldırı engelleri, genellikle bu insanlar için ikna ol-
mamış bir agnostiğin, hatta militan bir ateistin bile kendi önüne 
koyduğu engellerden daha katı ve amansız olurlar. Din, Tanrı’nın 
varlığının kanıtlanabilir olduğunu söylüyor; agnostik kanıtlanama-
yacağını, ateist ise Tanrı’nın olmadığının kanıtlanabileceğini iddia 
ediyor. Tabii, inancını kaybetmiş biri büyük bir bocalama ve kafa 
karışıklığı içindedir, zira bir şeye inanmanın rahatlığını yitirmiştir. 
İnananın, agnostiğin ya da ateistin sahip olduğu kararlılıktan onda 
eser yoktur; o şaşkına dönmüş biridir… 

Çok sayıda A.A. üyesi serseme dönmüş bu kişiye şöyle diye-
bilir: “Evet, biz de çocukken sahip olduğumuz inançtan koptuk. 
Gençliğin verdiği özgüven bize fazlaydı. Elbette, iyi bir evin ve 
dini eğitimin bize kazandırdığı birtakım değerlerden memnunduk. 
Hâlen oldukça dürüst, hoşgörülü ve adil olmamız gerektiğine ina-
nıyorduk, çalışkan ve ihtiraslı olmalıydık. Bu tür temel kurallar 
uyarak dürüst, ahlaklı, namuslu bir şekilde yaşamanın yeterli ol-
duğuna inandık. 

“Sırf bu sıradan niteliklere dayalı olarak maddi başarı elde et-
tiğimiz zaman, hayat oyununu kazandığımızı düşünüyorduk. Bu 
keyif verici bir şeydi ve bizi mutlu ediyordu. Neden teolojik so-
yutlamalarla ve dini görevlerle ya da ruhumuzun burada ve öbür 
taraftaki durumuyla kendimizi meşgul etmeliydik ki? Şimdi ve bu-
rada olan bizim için yeterince iyiydi. Kazanma iradesi bizi başarıya 
ulaştırırdı. Fakat daha sonra alkol hayatımıza girdi ve bizi ele ge-
çirmeye başladı. Yavaş yavaş her şeyimizi yitirdik; öyle ki, artık bir 
darbe daha yersek hayat oyunundan sonsuza kadar çıkarılacağımı-
zı anladık ve kaybettiğimiz inancımızı aramak durumunda kaldık. 
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Onu yeniden bulduğumu yer, A.A. idi. Sen de bunu başarabilirsin.” 

Şimdi de bir başka sorun türüne göz atalım: entelektüel açı-
dan kendine yeten kişiler… Birçok A.A. üyesi bu kişilere şöyle 
diyecektir: “Evet, biz de bir zamanlar sizin gibiydik. Fazla akıllı 
olduğumuz için kendimize çok güveniyorduk. İnsanların bizi ‘çok 
bilgili’ görmesi hoşumuza gidiyordu. Eğitimimiz bizi çok gururlan-
dırıyordu, ama yine de bunu başkalarından gizlemeye çalışıyorduk. 
İçten içe, sırf beyin gücümüz sayesinde başkalarına tepeden baka-
bileceğimizi düşünüyorduk. Bilimsel ilerlemeler bize insanın ya-
pamayacağı hiçbir şeyin olmadığını söylüyordu. Bilgi kuvvetti, her 
şeyden güçlüydü. Akıl doğayı fethedebilirdi. Çoğu insandan akıllı 
olduğumuz için (biz böyle sanıyorduk) çok avantajlıydık; her şeyi 
elde edebilirdik. Böylece, akıl Tanrısı, giderek geleneksel Tanrı’nın 
yerini aldı. Fakat John Barleycorn’un aklında başka fikirler vardı. 
Her şeyi kazanmaya alışmış bizler, birdenbire tüm zamanların en 
çok kaybedenlerine dönüştük. Yeniden bir değerlendirme yapma-
mız gerektiğini, yoksa öleceğimizi gördük. A.A.’da bir zamanlar 
bizim gibi düşünmüş olan birçok kişi bulduk. Bu kişiler bizim gu-
rur ve kibirden kurtulmamıza yardımcı oldular. Örnekleriyle bize, 
alçakgönüllülükle zekânın uyumlu olabileceğini, sadece alçakgö-
nüllülüğü önde tutmamız gerektiğini gösterdiler. Bunu yapmaya 
başladığımızda, bize inanç armağanı verildi. Hem de bu, uygula-
nabilir bir inançtı. Siz de isterseniz, bu inanca sahip olabilirsiniz.” 

A.A.’nın içinden bir diğer grup ise şunları söyler: “Bizler din-
den ve dine dair her şeyden fena halde tiksiniyorduk. İncil’in saç-
malıklarla dolu olduğunu söylüyorduk. Tüm ayrıntılarıyla anlatabi-
lecek düzeyde biliyorduk, ama binlerce yıl önce yaşadığı farz edilen 
kişilerin soyağacının sayfalarca anlatılmasında maneviyata dair bir 
değer göremiyorduk. Bazı yerlerde İncil’in ahlak anlayışı inanılmaz 
derecede güzel; bazı yerlerde ise inanılmaz derecede kötüydü. Fakat 
bizi asıl bezdiren bizzat dincilerin ahlak anlayışıydı. Pazar ayininde 
üstlerine yapışmış olan ikiyüzlülüğü, bağnazlığı ve kendini beğen-
mişliği keyifle izliyorduk. Milyonlarca ‘iyi ve dindar insanın’, hâlen 
Tanrı adına birbirlerini öldürdükleri gerçeğini haykırmak ne de ho-
şumuza gidiyordu... Elbette, bütün bunlar pozitif düşüncenin yerine 
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negatif düşünceyi koyduğumuz anlamına geliyordu. A.A.’ya gel-
dikten sonra, bu özelliğin egomuzu beslediğini fark ettik. Bazı din-
dar insanların günahlarını üstüne basarak açığa vurmamız, onlardan 
üstün olduğumuz kanaatini besliyordu. Üstüne üstlük bakışlarımızı 
kendi eksiklerimize çevirmekten de kaçabiliyorduk. Oysa başkala-
rında kınadığımız kendini beğenmişlik, bizi kuşatan kötülüğün ta 
kendisiydi; başkalarında sürekli eleştirdiğimiz o yalnız kendini hak-
lı görme eğilimi, bizim de yakamıza yapışmıştı. İnanç konusundaki 
bu sahte saygınlık gösterileri, aslında bizi yıkan en büyük unsurdu. 
Fakat A.A.’ya katılınca bunu çok iyi anladık. 

“Psikiyatristlerin de genellikle gözlemlediği üzere, başkaldırı 
alkoliklerin en karakteristik özelliğidir. Bu yüzden Tanrı’ya baş-
kaldırmamız da hiç tuhaf sayılmaz. Açgözlü bir çocuğun Noel 
Baba’dan her aklına geleni istemesi gibi, biz de kendimiz için gü-
zel şeyler dileyip, bunları elde edemeyince Tanrı’ya karşı geldik. 
Ya da çoğunlukla başımıza bir felaket geldiğinde Tanrı’nın bizi terk 
ettiğini düşündük. Evlenmeyi istediğimiz kişi bizden farklı düşün-
celere sahipse, Tanrı’ya bizim istediğimizin olması için dua ettik. 
Ama çoğu zaman böyle bir şey olmadı. Sağlıklı çocuklarımız ol-
sun diye dua ettik ya bize hasta çocuklar verildi ya da hiç çocuk 
verilmedi. İşyerinde terfi için dua ettik, alamadık. Gönülden bağlı 
olduğumuz sevdiklerimiz, sözde takdir-i ilahi ile bizden alındırlar. 
Sonunda alkol illetine tutulduğumuzda, Tanrı’dan bizi kurtarması-
nı diledik, o da olmadı. Üstelik bu dert çok acımasız bir dertti ve 
nihayet, ‘Canı cehenneme böyle inancın’ diye haykırdık. 

“A.A.’yı katılınca, isyanımızdaki yanılgılar gün yüzüne çıktı. 
Fark ettik ki, hiçbir zaman Tanrı’nın bizim için iradesinin ne ol-
duğunu sormadık; bunun yerine, O’na hep ne olması gerektiğini 
söyledik. Hiç kimsenin Tanrı’ya hem meydan okuyup hem de iman 
edemeyeceğini gördük. İnanç, güvenmek demekti; başkaldırmak 
değil. Sonra, A.A.’da bu inancın meyvelerini bulduk. İnsanlar al-
kolün nihai faciasından esirgenmişlerdi. Birbirleriyle buluşup di-
ğer acılarını ve sıkıntılarını aştıklarını gördük. Sakince imkânsız 
durumları kabul ettiklerini, onlardan kaçmaya ya da onlar için bir-
birlerini suçlamaya çalışmadıklarını gördük. Bu, öylesine basit bir 
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inanç değildi; her türlü şart altında bize fayda sağlayan bir inanç-
tı… Çok geçmeden, alçak gönüllülüğün bedeli ne olursa olsun de-
ğeceğine ve bunu ödemeye hazır olduğumuza karar verdik.” 

Şimdi de içi inançla dolu, ama ağzı hâlen alkol kokan adamı 
ele alalım. Bu kişi kendince dindardır, ibadetini yapar. Tanrı’ya ke-
sinlikle inanmaktadır, fakat Tanrı’nın ona inandığından emin değil-
dir. İçkiyi bırakacağına dair yeminler eder, sözler verir. Ama ne ya-
zık ki, her seferinde yeniden içkiye başlamakla kalmaz, eskisinden 
de beter olur. Tanrı’nın yardımım dileyerek, bütün gücüyle alkolle 
mücadele etmeye çalışır, ama beklediği yardım gelmez. O zaman 
sorun ne olabilir? 

Din adamları, doktorlar, arkadaşları ve ailesi için, iyi niyetli, 
alkolle ciddi bir şekilde mücadele eden bir alkoliğin durumu içler 
acısı bir bilmecedir. Diğer taraftan, pek çok alkolik için durum öyle 
değildir. Zira aramızda, bir zamanlar onun durumunda olup da bil-
meceyi çözebilen çok fazla alkolik var. Çözüm, inancın niteliğinde 
değil niceliğinde. Bizim kör noktamız işte bu... Her zaman alçak 
gönüllü olduğumuzu zannettik, aslında değildik. Dini uygularken 
ciddiyetle davrandığımızı düşündük, hâlbuki dürüst bir değerlen-
dirme yapınca yüzeysel kaldığımızı gördük veya aşırı duygusallık 
içinde yüzerken bunu dinsel duygularla karıştırdık. Her iki durumda 
da hiçbir şey vermeden hep almaya çalışıyorduk. Vicdanımızı ger-
çek anlamda arındıramadığımız için, Tanrı’nın inayeti bize ulaşıp 
saplantılarımızdan kurtaramıyordu. Hiçbir zaman, hakiki manada, 
dürüstçe kendi kendimizle hesaplaşmıyor, kırdığımız kimselerden 
özür dileyemiyor veya karşılığında hiçbir şey beklemeden başka-
larına bir şey vermiyorduk. Gerektiği gibi dua bile etmiyorduk. 
Her zaman, “Allah’ın dediği olur” yerine “benim arzularım yerine 
gelsin” dedik. Tanrı ve insan sevgisi bizim için hiçbir şey ifade et-
miyordu. Böylece kendi kendimizi aldattık ve bize akıl sağlığımızı 
geri verecek olan Tanrı’nın lütfuna hiçbir zaman erişemedik. 

Normal hayatını halen sürdürebilen faal alkoliklerin pek azı 
ne kadar mantıksız davrandığını görebilir; bunlar da mantıksızlık-
larıyla yüz yüze gelmeye cesaret edemezler. Bazıları kendilerine 
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’sorunlu içici’ denmesini kabul etseler de zihinsel olarak hasta ol-
dukları fikrine katlanamazlar. Sosyal içicilikle alkolizm arasındaki 
farkı ayırt edemeyen çevrelerindeki dünya da onların körlükleri-
ne katkıda bulunur. ‘Ruh sağlığı’, ‘akıl sağlığı’ olarak tanımlanır. 
Oysa ayıldığında, kendi ahlak yapısına uymayan ya da etrafına za-
rar veren yıkıcı davranışları analiz eden hiçbir alkolik, akıl sağlığı-
nın yerinde olduğunu iddia edemez.  

Bu yüzden, İkinci Basamak hepimiz için bir toplanma noktası-
dır. İster agnostik olalım ister ateist ya da inancını yitirmiş biri; bu 
noktada birlikte durabiliriz. Gerçek alçakgönüllülük ve açık fikirli-
lik bizi inanca götürebilir ve her A.A. toplantısı, Tanrı ile doğru şe-
kilde ilişki kurduğumuz takdirde, O’nun bizi yeniden akıl sağlığına 
kavuşturacağının bir teminatıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BASAMAK 

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

Üçüncü Basamağın uygulanması görünüşte halen kapalı ve ki-
litli olan bir kapının açılışına benzer. Tek ihtiyacımız olan, bir anah-
tar ve kapıyı açmaya karar vermektir. Sadece tek bir anahtar var-
dır ve adı istekliliktir. Bu anahtarı kullandığımızda, kapı neredeyse 
kendiliğinden açılır ve öteki tarafa baktığımızda bir yol ve yolun 
yanında da bir yazıt görünür. Yazıtta, “Bu yol, size uyan bir inan-
ca gider,” yazar. İlk iki Basamak düşünmek ve algılamak üzerine 
kafa yorduk. Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ama aynı zamanda, 
herkesin kendine uyan bir inanca – bu, A.A. bile olabilir- tutunabil-
mesinin mümkün olduğunu gördük. Bu sonuçlara varmak için de 
herhangi bir eylem gerekmiyordu; sadece kabullenmek yeterliydi. 

Bundan sonraki tüm Basamaklar gibi, Üçüncü Basamak da 
olumlu eylem gerektirir, çünkü Tanrı’nın (isterseniz Üstün Güç 
de diyebilirsiniz) hayatımıza girişini her zaman engellemiş olan 
benlikçilikten sadece eylem yoluyla kurtulabiliriz. İnanç, elbet-
te, gereklidir ama tek başına bir faydası olmaz. İnanç sahibi olup, 
Tanrı’yı yine de hayatımızın dışında tutabiliriz. Bu yüzden artık 
sorunumuz, Tanrı’yı nasıl ve ne şekilde hayatımızın bir parçası ya-
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pabileceğimizdir. Üçüncü Basamak buna yönelik ilk girişimimizi 
temsil eder. Hatta diyebiliriz ki, bütün A.A. programının etkinliği, 
bizim ne kadar ciddi ve içtenlikle ‘irademizi ve hayatımızı onu an-
ladığımız şekliyle Tanrı’ya teslim etme kararı’” almaya çalıştığı-
mızla alakalıdır. 

 Bu Basamak, materyalist ve rasyonalist dünya görüşünü be-
nimseyen her yeni gelene zor hatta imkânsız görünür. Ne kadar 
isterse istesin, kim tüm hayatını ve iradesini kendi kafasında var 
olduğuna inandığı Tanrı’ya teslim edebilir? Neyse ki, aynı şüp-
heler içinde, bizler bunu deneyip başardık ve herkesin, kesinlikle 
herkesin yapabileceğine inanıyoruz. Ek olarak, her ne kadar küçük 
olursa olsun ihtiyaç duyduğunuz tek şeyin bir başlangıç olduğunu 
söyleyebiliriz. İsteklilik anahtarını kilide sokup kapıyı hafifçe aç-
tıktan sonra, her zaman biraz daha açabileceğimizi görürüz. Dik 
başlılığımız sıklıkla yaptığı gibi kapıyı tekrar kapatsa bile, istekli-
lik anahtarını elimize aldığımız an kapı her zaman açılacaktır. 

Belki de bütün bunlar Einstein’ın görelilik kuramı ya da nük-
leer fiziğe dair bir önerme kadar gizemli ve uzak geliyor kulağa. 
Ama hiç de öyle değil. Aslında ne kadar pratik olduğuna bakalım. 
A.A.’ya katılan ve aramızda kalmaya niyetli olan herkes farkında 
olmadan Üçüncü Basamağı uygulamaya zaten başlamıştır. Alkolle 
ilgili her konuda, hayatlarını Adsız Alkolikler’in ilgisi, koruması 
ve rehberliğine teslim etmediler mi? Kişinin kendi iradesini ve 
alkole dair fikirlerini terk edip, yerine A.A.’nın tavsiye ettiklerini 
koymasına yönelik bir isteklilik daha şimdiden elde edilmiştir.

Aramıza yeni katılan her istekli kişi, batmakta olan gemisi için 
tek güvenli limanın A.A. olduğundan emindir. Bu, kişinin iradesini 
ve hayatını yeni keşfettiği bir Tanrı’ya teslim etmesi değil de nedir? 

Fakat içimizdeki o içgüdünün dile geldiğini düşünelim; gele-
cektir de: “Evet, galiba alkol konusunda A.A.’ya bağımlı olmak 
durumundayım, ama diğer meselelerde bağımsızlığımı koruma-
lıyım. Hiçbir şey beni bir hiç haline getireme. Eğer hayatımı ve 
irademi Bir Şeye ya da Birine teslim etmeye devam edersem, ben 
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ne olurum? Kimlik duygum, benlik bilincim ne olur? Elbette bu, 
içgüdü ve mantığın her zaman yaptığı gibi egoizmi destekleme-
ye çalıştığı ve manevi gelişimi engellediği süreçtir. Bu düşünce 
şeklindeki sorun, gerçekleri hesaba katmayışıdır. Görünüşe göre, 
bu gerçekler de şunlardır: Üstün Güç’e bağlanmaya ne kadar is-
tekli hale gelirsek, aslında o ölçüde de özgürleşiriz. Bu nedenle, 
A.A.’nın uyguladığı şekliyle bağımlılık, aslında ruhun gerçek ba-
ğımsızlığını kazanmasının bir yoludur.  

Biran için, bu bağımlılık fikrini gündelik yaşam bağlamında 
inceleyelim. Bu alanda, aslında, ne kadar bağımlı olduğumuzu ve 
bu bağımlılıktan ne kadar habersiz yaşadığımızı keşfetmek şaşırtı-
cıdır. Her modern evde içeriye güç ve ışık taşıyan elektrik kabloları 
vardır. Bu bağımlılık bize keyif verir; hiçbir şeyin hiçbir zaman 
akımı kesmemesini ümit ederiz. Bilimin bu harikasına bağımlılığı-
mızı kabul ederek, kendimizi kişisel olarak daha özgür halde bulu-
ruz. Hem daha bağımsızızdır hem de konforlu ve güven içerisinde 
yaşarız. Güç tam da kendisine gerek duyulan yere akar. Elektrik 
— çok az kişinin kavrayabildiği o tuhaf enerji— sessizce ve kesin 
biçimde hayatımızın en basit ve en ciddi ihtiyaçlarını karşılar. Bu 
konuyu soluk alabilmek için yapay bir akciğere bağlı yaşamak zo-
runda olan çocuk felçli bir hastayla konuşabilirsiniz.

Ancak zihinsel ya da duygusal bağımsızlığımız söz konusu ol-
duğunda, ne kadar farklı davranırız. Nasıl da ısrarla ne düşünece-
ğimize ve ne şekilde davranacağımıza karar verme hakkımız oldu-
ğunu iddia ederiz. Evet, elbette, her sorunun artılarını ve eksilerini 
tartarız. Bize tavsiye verenleri nazikçe dinleriz ama nihayetinde 
karar bize aittir. Kimse böyle konularda kişisel bağımsızlığımıza 
müdahale etmez. Ayrıca, tam olarak güvenebileceğimiz kimse-
nin olmadığını da düşünürüz. İrademizin desteklediği aklımızın, 
iç dünyamızı doğru şekilde kontrol edeceğinden ve yaşadığımız 
dünyada başarıyı garanti edeceğine kesinlikle inanırız. Herkesin 
Tanrı’yı oynadığı bu cesur felsefe kulağa çok güzel gelmektedir 
ama yine de zorlu bir sınamadan daha geçmesi gerekir: Gerçekte 
ne kadar işe yarıyor? Aynaya dikkatlice bakan her alkolik bunun 
cevabını bulacaktır. 
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Eğer aynadaki görüntüsü bakmak istemeyeceği kadar kötüyse 
(ki genelde öyledir), o zaman öncelikle normal insanların kendine 
yeterlilikle vardıkları yere bakabilir. Her yerde kızgınlık ve korku 
dolu insanlar, birbirleriyle savaşan parçalanmış toplumlar görecek-
tir. Her parça diğerlerine, “Biz haklıyız, siz haksızsınız,” demekte-
dir. Bu baskı grupları, eğer yeterince güçlülerse, kendi iradelerini 
diğerlerine dayatmaya çalışmaktadırlar. Bunun aynısı bireysel dü-
zeyde de her yerde yaşanmaktadır. Bütün bu güçlü çabaların ne-
ticesi ise, öncekinden daha az barış ve daha az kardeşliktir. Yani, 
kendine yeterlilik felsefesi işe yaramamaktadır. Açıkça görülüyor 
ki, kendine yeterlilik denen şey, nihai başarısı yıkım olan çok kuv-
vetli, ezici, kahredici bir güçtür. 

Bu yüzden biz alkolikler kendimizi gerçekten şanslı sayabili-
riz. Hepimizin adı benlikçilik olan bu ezici güç ile neredeyse ölüm-
cül karşılaşmalarımız oldu; onun ağırlığı altında fazlasıyla ıstırap 
çektik ve daha iyi bir çözüm aramaya yöneldik.

Dolayısıyla bizler erdemlerimizin değil, koşulların gereği ola-
rak A.A.’ya yöneldik, yenilgiyi kabullendik, inancın önemini kav-
radık ve şimdi de irade ve hayatımızı daha Üstün bir Güce teslim 
etme kararı almak istiyoruz.

‘Bağımlılık’ kelimesini, alkolikler kadar psikiyatrist ve psiko-
logların da sevmediğinin farkındayız. Profesyonel dostlarımız gibi 
biz de yanlış bağımlılık biçimleri olduğunun bilincindeyiz. Bunların 
çoğunu tecrübe ettik. Örneğin, yetişkin kişiler ebeveynlerine duy-
gusal açıdan aşırı bağımlı olmamalıdır. Bu tür bir bağımlılık zama-
nında terkedilmelidir, şayet zamanında yapamamışlarsa bir sorun 
olduğunun farkına varmaları gerekir. Bu sorunlu bağımlılık türü 
pek çok isyankâr alkoliğin, bağımlılığın her türünün zararlı olduğu 
sonucuna varmasına neden olmuştur. Fakat bir A.A. grubuna veya 
daha Üstün bir Güce bağımlılık hiçbir kötü sonuç doğurmamıştır.

Bu manevi ilke, ilk büyük sınavına İkinci Dünya Savaşı pat-
lak verdiğinde girdi. Adsız Alkolikler savaşa katıldılar ve dünyanın 
her yerine dağıldılar. Acaba disipline girip ateş altında çarpışabi-
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lecek, savaşın tekdüzeliğine ve sefaletine dayanabilecekler miy-
di? A.A.’da öğrendikleri bağımlılık türü, bu çetin sınavda onlara 
yardımcı olacak mıydı? Evet, oldu. Hatta hastalıkları, evinde gü-
ven içinde yaşayan A.A.’lardan bile daha az nüksetti ve daha az 
duygusal aşırılıklara kapıldılar. Onlar da diğer askerler kadar cesur 
ve dayanıklıydılar. Üstün Güç’e olan bağımlılıkları Alaska’da da 
Salerno çıkarmasında da onlara yardım etti. Zayıflık bir yana, bu 
bağımlılıkları onların asıl güç kaynağı oldu.

Peki, istekli bir kişi iradesini ve hayatını tamamen Üstün bir 
Güce teslim etmeye nasıl devam edebilir? Daha önce gördüğümüz 
gibi, alkol sorununun çözümü için A.A. ya güvenmeye başlayarak 
zaten ilk adımı atmıştı. Ardından, büyük, olasılıkla, alkol dışın-
da da sorunları olduğuna ikna olacak ve tüm kararlılık ve cesa-
retine rağmen bazı sorunların çözümlenmemekte direndiğini fark 
edecektir. Yaşamındaki bu sorunlar aynen devam edecek ve onu 
mutsuzluğa sürükleyerek yeni bulduğu ayıklığını tehdit edecekler-
dir. Dostumuz geçmişi düşündüğünde hâlen pişmanlık ve suçluluk 
duygusuna kapılmaktadır. Kıskandığı ya da nefret ettiği kişileri 
düşündüğü zaman içi halen acıyla dolmaktadır. Maddi güvensizli-
ği onu endişelendirmekte ve alkolün, güvenlikli bir yaşama giden 
tüm köprüleri yaktığını düşündükçe paniğe kapılmaktadır. Ailesi-
nin sevgisine mâl olan ve onlardan ayrılmasına neden olan bu kar-
maşayı düzeltebilecek midir? Yardım almadığı takdirde, yalnızca 
cesareti ve iradesiyle bunun üstesinden gelemez. Arık kesinlikle 
Birisine ya da Bir Şeye bağımlı olmak zorundadır. 

Başlangıçta, bu ‘biri’ büyük ihtimalle en yakın A.A. arkadaşı 
olacaktır. Kişi, sayıca çok olan ve acıyı öldürmek için alkol kulla-
namadığından şimdi daha akut hale gelmiş sorunlarının da çözüle-
bileceği garantisine bel bağlamaktadır. Elbette sponsoru ona ayık 
bile olsa hayatının hala yönetilemez olduğunu, henüz A.A. prog-
ramına sadece bir başlangıç yapmış olduğunu belirtir. Alkolizmini 
itiraf edişi ve birkaç toplantıya katılışı sonucu daha ayık olması 
gerçekten de oldukça iyidir ama kalıcı ayıklık ve hoşnut olacağı 
faydalı bir yaşamla arasında muhakkak ki uzun bir mesafe vardır. 
Burada A.A. programının kalan Basamakları devreye girer. Bu ba-



40

On İki Basamak ve On İki Gelenek

samakları bir yaşam şekli olarak devamlı eyleme dökmedikçe o 
çok istediği sonucu elde edemeyecektir.  

Daha sonra, kişiye A.A. programının diğer Basamaklarının 
ancak Üçüncü Basamak’a azimli ve devamlı bir şekilde girişildiği 
takdirde başarılı bir şekilde uygulanabileceği açıklanır. Bu beyan, 
devamlı olarak gururu kırılan ve insan iradesinin hiçbir değeri ol-
madığı yönünde bir kanı geliştiren yeni üyeleri şaşırtabilir. Onlar 
haklı olarak alkol dışında başka birçok sorunun da gücünü yalnızca 
bireyden alan paldır küldür bir saldırıya boyun eğmeyeceğine ina-
nır hale gelmişlerdir. Fakat şimdi sadece bireyin yapabileceği bir 
takım şeyler var gibi görünmektedir. Koşullarının ışığı altında ve 
tek başına kendi içinin en derinlerinde bir isteklilik özelliği geliş-
tirmesi gerekmektedir. Bu istekliliği elde ettiğinde de uygulamaya 
çabalayacak tek kişi kendisidir. Bunu yapmaya çalışmak bir irade 
meselesidir. On Basamağın her biri prensiplere ve Tanrı’nın iradesi-
ne uymak için devamlı olarak kişisel çaba sarf etmemizi gerektirir. 

Kendi irademizi, Tanrı’nın iradesine uydurmaya çalıştığımızda 
irademizi doğru kullanmaya başlamışız demektir. Bunu anlamak 
bizler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Demek ki bütün sorunlar 
irademizin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktaydı. İrademizi, 
Tanrı’nın bizler için tayin ettiği kaderle uyum içinde kullanmaktan-
sa, onunla soranlarımızı yok etmeye çalışmıştık. İşte bu mertebeye 
erişmek A.A.’nın on iki basamağının hedefidir ve Üçüncü Basa-
mak da bu yolda açacağımız kapıdır.

Bu düşünceyi benimsediğimiz zaman, Üçüncü Basamak’ı uy-
gulamaya başlamak gerçekten kolaydır. Huzursuzluk ya da karar-
sızlık yaşadığımız anlarda durup, Tanrı’dan bizi sükûnete kavuş-
turmasını dileyebilir ve şu sözleri tekrarlayabiliriz: “Tanrım, bana 
değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır, değiştirebilece-
ğim şeyleri değiştirmek için cesaret, ikisi arasındaki farkı anlaya-
bilmem için akıl ver. Benim değil, senin istediğin olsun.” 
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DÖRDÜNCÜ BASAMAK

“Korkmadan, derinlemesine vicdan
  muhasebesi yaptık.”

İçgüdülerle yaratılmış olmamızın bir nedeni var. Onlar olma-
dan tam anlamıyla insan olmazdık. Eğer insanlar kendi güvenlik-
leri için çaba göstermeseler, yiyecek bulmak, tarla sürmek, barınak 
yapmak için uğraşmasalardı, hayatta kalamazlardı. Eğer üreme-
selerdi, yok olup giderlerdi ve dünyada kimse olmazdı. Sosyal 
içgüdüler olmasaydı, insanlar birlikte bir topluluk olmayı önem-
semeseydi, toplumlar oluşamazdı. O yüzden gerek cinsel ilişkiye 
gerek maddi ve duygusal güvenliğe gerekse de dostluğa yönelik bu 
arzular tamamen gereklidir ve muhakkak ki, bize Tanrı tarafından 
verilmişlerdir. 

Yine de varoluşumuz için o kadar gerekli olan bu içgüdüler, 
sıklıkla asli işlevlerini aşarlar. Güçlü bir şekilde, körü körüne ve 
bazen de sinsice bizi yönlendirirler, baskı altına alırlar ve hayat-
larımızı yönetmekte ısrar ederler. Cinsel arzularımız, maddî ve 
duygusal güvenlik İhtiyacımız ve toplumda saygın bir yer edinme 
güdümüz bize hükmeder. Böyle çığırından çıktığında, insanın do-
ğal arzuları başına büyük belalar açar; hatta tüm belaların kaynağı 
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olurlar diyebiliriz. Ne kadar iyi olursa olsun, hiç kimse bu bela-
lardan muaf değildir. Neredeyse tüm ciddi ruhsal sorunlar, yanlış 
yönlendirilmiş içgüdülerden kaynaklı vakalar olarak görülebilir. 

Dördüncü Basamakta, her birimizde bulunmuş ve bulunmakta 
olan bu engellerin ne olduğunu gayretli ve özenli bir şekilde anla-
maya çalışırız. 

Doğal arzularımızın tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede bizi 
saptırdığını bulmak istiyoruz. Bunun başkalarında ve bizde neden 
olduğu mutsuzluğa doğrudan bakmayı amaçlıyoruz. Duygusal bo-
zukluklarımızın neler olduğunu keşfederek onları düzeltmeye başla-
yabiliriz. Bunu yapmak için istekle ve sürekli bir şekilde çaba harca-
madığımız sürece ayık ve mutlu bir yaşama ulaşamayız. Korkusuzca 
ve derinlemesine vicdan muhasebemizi yapmadan, bize günlük ya-
şantımızda yol gösterecek olan inanca ulaşmamız mümkün değildir. 

Vicdan muhasebesi sorununu etraflıca ele almadan önce, temel 
soruna daha yakından bir göz atalım. Aşağıdaki gibi basit örnekler, 
üzerinde düşünüldüğü zaman geniş bir anlam kazanırlar. Diyelim 
ki, bir kimse cinsel tutkularını her şeyden üstün tutmaktadır. Böyle 
bir durumda, bu güçlü tutku o kişinin maddî ve duygusal güvenliği-
ni olduğu kadar toplumdaki yerini de sarsabilir. Bir başkası ise mad-
diyata kendini o derece kaptırabilir ki, parasını istiflemekten başka 
bir şey düşünemez. Daha da ifrata kaçarsa cimrileşir, hatta ailesi ve 
çevresinden uzaklaşarak kendisini yalnızlığa mahkûm edebilir. 

Güvenlik arayışı kendini her zaman para bağlamında göster-
mez. Herhangi bir şeyden korkan bir kişinin korunmak ve yönetil-
mek amacıyla kendinden güçlü bir kimseye sığındığını çok görmü-
şüzdür. Kendi gücüyle hayatın sorumluluklarına göğüs geremeyen 
bu tür zayıf bir kişi asla olgunlaşamaz. Hayâl kırıklığı ve çaresizlik 
içinde yaşar. Zamanla, koruyucusu veya sığındığı kimseler ya onu 
terk ederler veya bu dünyadan göçer giderler; sonuçta o gene yal-
nızlığı ve korkularıyla baş başa kalır. 

Kendilerini etrafındakileri yönetmeye adayan güç delisi insan-
lar da gördük. Bunlar güvenli ve mutlu bir aile yaşamı için karşı-
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larına çıkan tüm fırsatları heba ederler.  İçgüdüleri sürekli çarpışan 
bir kişinin huzura kavuşmasına imkân yoktur. 

 Fakat bütün tehlike, bu da değildir. Kişi, içgüdülerini mantık-
sız bir şekilde başkalarına her dayatmaya çalıştığında, bunu mut-
suzluk takip edecektir. Kendimizi para hırsına kaptırıp servet peşin-
de yolumuza çıkan herkesi çiğneyip geçersek, o zaman kıskançlık 
ve kin duyguları uyanabilir. Cinsel arzular kontrolden çıktığında da 
benzer bir kargaşa yaşanır. İlgi, korunma ve sevgi konularındaki 
aşırı talepler, karşımızdaki kimsede ya hükmetme ya da bıkkınlık 
duygusu ve tepki yaratır. Bunların hepsi sağlıksızdır. Bir bireyin 
prestij arzusu kontrolden çıkarsa, hangi ortamda olursa olsun, çev-
resindekiler rahatsız olur ve genellikle de isyan ederler. İçgüdülerin 
çarpışmasının sonucunda, kişi küçümsenebilir, terslenebilir hatta 
olay kavga dövüşe bile gidebilir. Böylelikle sırf kendimizle değil, 
diğer insanlarla da çarpışır hale geliriz. 

Özellikle alkolikler, yıkıcı içki içmelerinin altında yatan nede-
nin kontrolden çıkan içgüdüleri olduğunu görebilmelidirler. Korku, 
öfke ve depresyon hislerini bastırmak için içki içtik. Tutkuların ge-
tirdiği suçluluk hissinden kaçmak için ve daha sonra da bu tutku-
ları yeniden yeşertebilmek için içtik. Gösteriş ve gücün ahmakça 
hülyalarından daha çok keyif alabilmek için içtik. Bu makûs ruh 
hastalığıyla ilgilenmek pek hoş değildir. İçgüdülerimiz kontrolden 
çıktığı zaman onları incelemek zorlaşır. Böyle bir anda yapılacak 
bir analiz teşebbüsünde ciddi tepkilerle karşılaşırız.

Eğer mizaç olarak depresif biriysek, suçluluk ve kendimizden 
nefret etme duygularıyla dolup taşmaya eğilimliyizdir. Bu içinden 
çıkılmaz bataklıkta debelenir ve sıklıkla da bundan hem acı hem de 
tuhaf bir zevk duyarız. Bu melankolik durumu hastalıklı bir şekil-
de sürdürdükçe, ümitsizliğimiz öyle bir noktaya ulaşır ki, çözüm 
olarak geriye sadece her şeyi unutmak kalır. Bu noktada artık tüm 
bakış açımızı ve dolayısıyla alçakgönüllülüğümüzü yitirmişizdir; 
elimizde kalan yalnızca yerle bir olmuş gururumuzdur. Bu durum, 
vicdan muhasebesi yapmaktan çok uzaktır ve depresif kişinin, ço-
ğunlukla içki şişesine ve kendini tüketmeye yöneldiği sürecin baş-
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langıcıdır. 

Eğer kendini beğenmiş ve her şeyde kendini haklı gören bir mi-
zaca sahipsek, tepkimiz yukarıdakinin tam tersi olacaktır. A.A.’nın 
önerdiği vicdan muhasebesi bize ters gelir ve bunu rencide edici 
bir şey gibi görürüz. Şüphesiz, içki şişesi yolumuza çıkmadan önce 
yaşadığımızı düşündüğümüz o güzel hayatı gururla anlatırız. Ciddi 
karakter bozukluklarımızın, esas olarak aşırı içki içmemizin bir so-
nucu olduğunu söyleriz. Durum böyle olunca da, her zaman için tek 
ve nihai çözümün ayık yaşamaya çalışmak olduğu mantığına ken-
dimizi inandırırız. İçkiyi bıraktığımız anda, bir zamanlar sahip ol-
duğumuza inandığımız iyi huylarımızın geri döneceğini düşünürüz. 
Eğer içki içtiğimiz dönemler dışında iyi insanlar idiysek, artık ayık 
olduğumuza göre vicdan muhasebesine ne gerek var? diye sorarız. 

Vicdan muhasebesinden kaçabilmek için diğer bir harika ma-
zerete daha sarılırız. Şu andaki endişe ve sorunlarımızın, vicdan 
muhasebesine gerçekten ihtiyacı olan diğer insanların davranışla-
rının bir sonucu olduğundun yakınırız. Onlar bize daha iyi davran-
dıklarında her şeyin düzeleceğinden hiç kuşku duymayız. Bundan 
dolayı kızgınlıklarımızın haklı ve mantıklı olduğunu, kırgınlıkla-
rımızın yerinde olduğunu düşünürüz. Suçlu olan bizler değilizdir. 
Onlardır suçlu olan! 

Vicdan muhasebemizin bu aşamasında, yardımımıza rehberle-
rimiz yetişir. A.A.’nın Dördüncü Basamak’ı üzerinde tecrübe sahi-
bi olduklarından bunu yapmakta ehildirler. Öncecilikle, rehber ona 
içinde bulunduğu durumun garip veya farklı bir durum olmadığını, 
ve kendisinde gördüğü kusurların A.A.’daki diğer üyelerin kusur-
larından daha vahim veya daha fazla olmadığım anlatarak onu ya-
tıştırır. Bunu, kendisinin de eskiden ve hatta şimdi sahip olduğu ku-
surlar hakkında rahat ve serbestçe, gösterişe kaçmadan konuşarak 
kanıtlar. Bu sakin fakat gerçekçi durum değerlendirmesi oldukça 
ikna edicidir. Rehber, muhtemelen yeni katılanın zayıflıkları ya-
nında değerli meziyetleri de olduğunu belirtir. Bu da durumun va-
hametini biraz olsun giderir ve daha dengeli bir ortam yaratır. Bu 
yeni değerlendirme ve görüş açısı sayesinde, yeni katılan üye kendi 
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kusurlarına korkusuzca yaklaşabilir. 

Vicdan muhasebesine ihtiyaçları olmadığını düşünenlerin reh-
berleri başka bir sorunla karşı karşıyadır. Kibre kapılmış olanlar, 
kendi zayıflıklarına karşı körleştiklerinin bilincine varamazlar. Bu 
kişiler bu tür yardımı küçümserler. Burada önemli olan, onlara, 
bencil kişiliklerinin ördüğü duvarda bir çatlak bularak aklın ışığı-
nın içeri sızmasına yardımcı olmaktır. 

Öncelikle, onlara A.A. üyelerinin çoğunluğunun içki içtikleri 
günlerde hep kendilerini haklı görmelerinin sıkıntısını çok çektik-
leri söylenebilir. Çoğumuz daima kendimizi haklı çıkaracak maze-
retler ürettik. Bu mazeretler de, elbette, içmeye ve her türlü çılgınca 
ve zarar verici davranışta bulunmaya yönelikti. Mazeret üretmeyi 
bir sanat haline getirmiştik. Her şey yolunda gittiği zaman da, iş-
ler aksi gittiği zaman da içmeliydik. Evimizde sevgiye boğulsak 
da veya hiç sevgi bulamasak da içmemiz gerekiyordu. İşimizdeki 
başarılarımız veya başarısızlıklarımız için de içmeliydik. Mazeret-
lerin sonu asla gelmiyordu. Ve bu böylece sürüp gitti. 

Bizi içmeye iten şeyin ‘koşullar’ olduğunu düşünüyorduk. Bu 
koşulları düzeltmeye çalıştığımız zaman, bizi tam olarak tatmin ede-
cek kadar düzeltemediğimizi fark etmemizle birlikte içişimiz kont-
rolden çıktı ve alkoliklere dönüştük. Koşullar her ne ise onlarla başa 
çıkabilmemiz için bizim değişmemiz gerektiğini hiç düşünmedik. 

Fakat A.A.’da kinci öfkelerimiz, kendimize acıyışımız ve ma-
nasız gururumuz hakkında bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu 
yavaş yavaş öğrendik. Ne zaman önemli kişiyi oynasak insanları 
karşımıza aldığımızı görmek mecburiyetindeydik. Kin güdüp in-
tikam planları yaptığımızda, başkaları yönelttiğimizi sandığımız 
öfkenin, aslında kendimize zarar vermekte olduğunu görmeliydik. 
Eğer ciddi şekilde rahatsız olmuşsak -buna kimin ya da neyin sebep 
olduğunu düşünürsek düşünelim- ihtiyaç duyduğumuz şeyin önce-
likle bu rahatsızlığı dindirmek olduğunu öğrendik.  

Değişken duyguların kurbanı olduğumuzu fark etmemiz çok 
zaman aldı. Hâlbuki bunları başkalarında çabucak teşhis edebili-
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yor, ama kendimizde görmemiz uzun sürüyordu. Bu tür itiraflar 
çok zor ve küçültücü olsa da, bu karakter kusurlarının çoğunun biz-
de de olduğunu kabul etmeliydik. Başkaları söz konusu olduğunda, 
düşünce ve lisanımızdan ‘suçlama’” sözcüğünü çıkarıp atmalıydık. 
Buna başlamak bile büyük bir isteklilik gerektiriyordu. Fakat, baş-
taki birkaç büyük engeli aşınca, yolumuz oldukça kolay görünme-
ye Başladı. Çünkü artık kendimize yeni bir gözle bakabiliyorduk, 
bu da alçak gönüllü olmaya başladığımızın bir işaretiydi. 

Elbette, depresif ve güç odaklı kişiler, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi, A.A.’da da çok rastlanan aşın uçlardır. Genellikle, bu 
kişilikler de yukarıda verilen örnekler gibi keskin tanımlanırlar. 
Fakat çoğu zaman bazılarımız, iki sınıflandırmaya da az çok dâhil 
olabiliriz. İnsanlar asla birbirlerine tıpatıp benzemezler ve bu yüz-
den vicdan muhasebesi yaparken her birimiz kendi kişisel karak-
ter kusurlarımızı belirlemek zorundayız. Uygun bir benzetmeyle, 
her birimiz kendi ayağımıza uyan ayakkabıyı bulduğumuzda, onu 
giyerek, doğru yolda olduğumuzu bilmenin verdiği güvenle yola 
koyulabiliriz.  

Şimdi de, hepimizde farklı düzeylerde olan bariz kişilik ku-
surlarının bir listesini hazırlama gerekliliği üzerine kafa yoralım. 
Dini eğitime sahip olanlar için böyle bir liste ahlaki prensiplerin 
ciddi olarak ihlali demektir. Bazıları bunu karakter kusurlarının bir 
listesi olarak görecektir. Kimileri uyumsuzluk listesi diye adlandı-
racak, kimileri ise ahlaksızlıktan bahsedildiğini düşünerek rahatsız 
olacaktır. Fakat biraz mantık sahibi olanlar bir noktada mutabık 
kalacaklardır: Biz alkoliklerin birçok kusuru var ve eğer ayıklık, 
gelişim ve hayatla başa çıkma beklentisi içerisindeysek, yapmamız 
gereken çok şey var. 

Bu kusurların isimleri hakkında kafa karışıklığı yaşamamak 
için başlıca insani zaafların evrensel olarak kabul edilen bir listesini 
esas alalım. Yedi ölümcül günah ki bunlar gurur, açgözlülük, şehvet, 
öfke, oburluk, kıskançlık ve tembelliktir. Bunların başında kibrin ol-
ması tesadüf değildir. Zira kendimizi daima haklı görmemizin temel 
nedeni olan ve bilinçli ya da bilinçsiz korkular tarafından kışkırtılan 
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kibir, çoğu insani zaafın ana kaynağı ve gerçek gelişmenin önün-
deki en büyük engeldir. Kibir bizi, kendimizden ve başkalarından 
çok zor taleplerde bulunma tuzağına düşürür; öyle ki, bu talepler 
Tanrı’nın bize verdiği içgüdüleri saptırmadan ya da suiistimal etme-
den gerçekleştirilemez. Cinsellik, güvenlik ve sosyal yaşam içgü-
dülerimizi tatmin etmek yaşamımızın tek amacı haline geldiğinde, 
taşkınlıklarımızı meşrulaştırmak için kibir devreye girer. 

Bütün bu zaaflar, başlı başına ruhsal bir hastalık olan korkuyu 
yaratır. Korku da giderek değişik karakter bozuklukları doğurur. 
İçgüdülerimizin tatmin olamayacağı korkusu, bizi başkalarının ma-
lına göz dikmeye, cinsel şehvete, iktidar hırsına, kızgınlığa sevk 
eder. Başkaları gayelerine erişip de biz erişemeyince kıskançlığa 
kapılırız. Hiçbir zaman yeteri kadarına sahip olamayacağımızdan 
korkarak, ihtiyacımızdan fazlasını yer, içer ve alırız. Tam gayret 
gerektiği zaman tembellik ve aylaklık ederiz ve işleri durmadan 
erteleriz, ya da isteksiz, gönülsüz çalışırız. Bu korkular, kurmak 
istediğimiz hayatın temelini kemiren kurtlardır.  

Bundan dolayı, A.A. korkusuz bir vicdan muhasebesi öner-
diğinde, her yeni gelene bu çok fazla gelir; verebileceğinden çok 
daha fazla… Ne zaman kendilerine dönüp iç dünyalarına bakmaya 
çalışsalar, kibir ve korkuları buna engel olur. Kibir dile gelip “Bu 
tarafa geçmene lüzum yok!” der ve korku ekler, “Sakın bu tarafa 
bakıyım deme!” Vicdan muhasebesi yapmayı canı gönülden dene-
miş ve başarmış AA’ların ifadeleri gösteriyor ki, korku ve kibir as-
lında hayali bir ucubeden başka bir şey değildir. Bir kez vicdan mu-
hasebesi için tam bir istekliliğe sahip olup kendimizi adadığımızda, 
bu sisli manzaranın muazzam bir ışıkla dağıldığını görürüz Bunu 
sürdürdüğümüzde ise yepyeni bir güven duygusu doğar ve sonun-
da kendimizle yüzleşebilmenin verdiği ferahlık duygusunun tadına 
doyum olmaz. Bunlar Dördüncü Basamağın ilk meyveleridir.

Aramıza yeni katılmış olan kişi şu ana kadar aşağıdaki sonuç-
lara varmış olabilir: Yolunu kaybetmiş içgüdülerini temsil eden 
karakter kusurları, içmesinin ve hayattaki başarısızlığının başlıca 
sebebidir. Eğer şimdi bu kusurların en kötülerini düzeltmek için 
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sıkı çalışmaya istekli değilse, ne ayıklığı ne de zihin rahatlığını 
elde edebilecektir. Hayatındaki tüm hatalı temellerin yıkılması ve 
sarsılmaz bir zemin üzerine yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. 
Şimdi kendi kusurlarını aramaya istekli olarak soracaktır: “Peki, 
nasıl vicdan muhasebesi yapacağım?” 

Dördüncü Basamak, ömür boyu sürecek bir uygulamanın sa-
dece bir başlangıcı olduğundan, öncelikle en fazla sıkıntı veren ve 
en bariz kişisel kusurların ele alınması önerilir. Doğru ve yanlış 
ayırımında yargımızı en doğru şekilde kullanarak; cinsel, güvenlik 
ve toplumsal içgüdülerini de göz önünde bulundurarak davranışla-
rımızı kabaca gözden geçirebiliriz. Geçmişteki hayatımıza bir göz 
atıp, şu aşağıdaki sorulan göz önüne alarak yola koyulabiliriz: 

Bencilce cinsel ilişkileri kovalamam ne zaman, nasıl ve hangi 
durumlarda diğerlerine ve bana zarar verdi? Hangi insanlar ne ka-
dar zarar gördüler? Evliliğimi berbat mı ettim ve çocuklarıma zarar 
verdim mi? Toplumdaki konumumu tehlikeye attım mı? Bu du-
rumlara zamanında nasıl tepkiler verdim? Hiçbir şeyin geçiremedi-
ği bir suçluluk duygusu ile içim yandı mı? Yoksa kovalayan değil 
kovalanan olduğumda ısrar ederek kendimi suçsuz mu çıkardım? 
Cinsel meselelerde karşıma çıkan engellere nasıl tepki verdim? 
Reddedildiğimde hınçlı mı oldum üzgün mü? Bunu başkalarından 
çıkardım mı? Eğer evde reddedilme ya da soğukluk oldu ise bunu 
önüme gelenle yatmak için bir sebep olarak kullandım mı? 

Çoğu alkolik için maddi ve duygusal güvenlikleri ile alakalı 
davranışlarına dair sormak zorunda oldukları sorular da önemlidir. 
Korku, açgözlülük, sahiplenme ve gurur duyguları sık sık alkolik-
lere ellerinden gelenin en kötüsünü yaptırmıştır. İş ya da istihdam 
geçmişlerine bakarak neredeyse her alkolik şunlara benzer soruları 
sorabilir: İçki sorunumun yanı sıra karakterimdeki başka hangi ku-
surlar maddi istikrarsızlığıma katkıda bulundu? İşimdeki zindeliği-
me dair korkum ve aşağılık hissim güvenimi yok edip beni çekişme 
hissi ile doldurdu mu? Bu yetersizlik duygularını blöf, hile, yalan 
gibi yollara başvurarak veya sorumluluklardan kaçarak kapatmaya 
çalıştım mı? Ya da başkalarının bendeki sıra dışı yetenekleri fark 
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edemediğinden şikayet ederek mi yaptım bunu? Kendime gereğin-
den fazla değer vererek önemli bir kimsenin rolünü mü üstlendim? 
İş arkadaşlarımı aldatıp onların altını oyacak kadar ilkesiz bir hırsa 
mı sahiptim? Müsriflik yaptım mı? Düşünmeden borç alıp ödeyip 
ödememek konusunda umursamazlığa düştüm mü? Ailemi doğru 
dürüst desteklemeyi reddeden cimri biri miydim? Maddi olarak 
kestirmeden gitmeye çalıştım mı? Peki ya “hızlı para” işleri, borsa, 
yarışlar?  

A.A.’daki iş kadınları doğal olarak bu soruların çoğunun ken-
dileri için de geçerli olduğunu görecektir. Alkolik bir ev hanımı da 
aileyi maddi olarak emniyetsiz duruma getirebilir. Veresiye hesap-
larında hokkabazlık edebilir, yemek bütçesinde dalavere yapabilir, 
akşamlarını kumar oynayarak geçirebilir. Sorumsuzluk, israf ve 
müsriflik ile eşini borca sokabilir. 

Fakat içki içmeleri sonucu kendilerini işlerinden, ailelerinden 
ve arkadaşlarından eden bütün alkoliklerin sahip oldukları kişilik 
kusurlarının güvenliklerini nasıl yok ettiğini belirlemeleri için yine 
kendilerini amansızca sorguya çekmeleri gerekecektir.  

Duygusal güvensizliğin başlıca belirtileri endişe, öfke, kendi-
ne acıma ve depresyondur. Bunlar bazen kendi içimizde, bazen de 
dışımızda olan sebeplerden kaynaklanır. Bu manada envanter ha-
zırlamak için devamlı ya da belirli aralıklarla bize sorun çıkartan 
tüm kişisel ilişkileri dikkatle gözden geçirmeliyiz. Bu tarz bir gü-
vensizliğin içgüdülerin tehdit edildiği her alanda ortaya çıkabilece-
ği hatırlanmalıdır. Bununla ilgili sorular şu şekilde olabilir: Geçmi-
şe ve şimdiye bakıldığında hangi cinsel durumlar bende endişeye, 
karamsarlığa, yılgınlığa ya da depresyona sebep oldu? Her durumu 
hakkınca değerlendirdiğimde nerede hatalı olduğumu görebiliyor 
muyum? Bu çapraşıklıklar bende bencillikten ötürü mü yoksa man-
tıksız taleplerden ötürü mü sıkkınlık yarattı? Veya rahatsızlığıma 
başkaları neden olmuş gibi görünüyorsa neden değiştiremeyece-
ğim koşulları kabul etme yeteneğinden yoksunum? Bunlar rahat-
sızlığımın kaynağını ortaya çıkarabilecek, davranışlarımı düzeltip 
düzeltemeyeceğimi ve öz disiplin ile sakince kendimi değiştirip 
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değiştiremeyeceğimi gösterecek türden temel sorulardır. 

Maddi istikrarsızlığın bu aynı duyguları uyandırdığını varsa-
yın. Kendime hatalarımın beni kemiren endişeleri ne dereceye ka-
dar beslediğini sorabilirim. Eğer başkalarının eylemleri nedenin bir 
parçası ise bu konuda ne yapabileceğimi de sorabilirim. Eğer mev-
cut durumu değiştiremiyorsam hayatımı var olan koşullara göre de-
ğiştirecek tedbirleri almaya istekli miyim? Her vakada benzerleri 
akla kolayca gelecek bu türden sorular, sorunlarımızın kaynağında-
ki nedenleri ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak sorulardır.  

Fakat çoğumuza en çok çektiren ailemiz, arkadaşlarımız ve 
genel olarak toplumla olan çarpık ilişkilerimizdir. Onlarla ilgili 
şeylerde özellikle aptalca ve inatçı şekilde davrandık. Fark ede-
mediğimiz başlıca gerçek, başka bir insanla hakiki bir ilişki kur-
makta tamamen yeteneksiz olduğumuzdur. Kendimizle aşırı ilgi-
leniyor oluşumuz, bizim için iki uçurum hazırlar. Ya tanıdığımız 
insanlara baskın çıkmakta ısrar ederiz, ya da onlara çok bel bağ-
larız. Eğer insanlara sırtımızı çok yaslarsak önünde sonunda bizi 
yüzüstü bırakacaklardır, çünkü onlar da insandır ve bizim sonu 
gelmez taleplerimizle başa çıkmaları mümkün değildir. Bu şekilde 
güvensizliğimiz büyür. Başkalarını kendi inatçı arzularımıza göre 
yönlendirmeyi alışkanlık haline getirdiğimizde, bize başkaldırırlar 
ve şiddetle karşı koyarlar. Biz de gücenir ve karşılık vermek isteriz. 
Kontrol etme çabalarımızı artırdıkça ve başarısız olmaya devam 
ettikçe, çektiğimiz acı şiddetlenir ve devamlı hale gelir. Biz, bir kez 
olsun bile bir aile ferdi, bir arkadaş, bir işçi ya da toplumun faydalı 
bir üyesi olmayı istemedik. Hep ya tepenin üzerinde olmaya ya da 
altında saklanmaya çalıştık. Bu bencil tutum, yanımızdaki herhangi 
biriyle ortaklık ilişkisi kurmamıza engel oldu. Gerçek kardeşliğin 
ne olduğuna dair doğru bir kavrayış sahibi de olamadık. 

Bazıları kendi karakterlerindeki kusurların o kadar bariz olma-
dığını düşündüklerinden ötürü yöneltilen sorulara itiraz edecekler-
dir. Bu kimselere itiraz ettikleri soruları alakadar eden kusurların 
itinalı bir gözden geçirme sonucu muhtemelen ortaya çıkacağı tav-
siye edilmelidir. Sicilimiz yüzeysel olarak pek de kirli gözükme-
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yebilir. Bunun sadece bizzat bu kusurları katmer katmer kendimizi 
haklı çıkarmalar ile derinlerimize gömdüğümüzden ötürü oldu-
ğunu gördüğümüzde sık sık mahcup hissederdik. Kusurlar her ne 
olursa olsun en sonunda bizi pusuya düşürüp alkolizme ve sefalete 
mahkûm ettiler. 

Bu yüzden vicdan muhasebemizi yaparken tam ve dürüst bir 
şekilde yapmalıyız. Bu bağlamda, sorularımızı ve cevapları yaz-
mak akıllıca olur. Bu sayede net düşünebilir ve değerlendirmemizi 
dürüstçe yapabiliriz. Kesinlikle ilerlemek istememizin elle tutulur 
ilk belirtisi olacaktır bu.
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BEŞİNCİ BASAMAK

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

A.A.’nın On İki Basamak programı bizden nefsimizin aksine 
hareket etmemizi ister; tüm basamaklar egoyu kırmaya yöneliktir. 
Egonun kırılması söz konusu olduğunda, en zorlarından biri Beşin-
ci Basamaktır. Fakat uzun süreli ayıklık ve iç huzuru için en gerekli 
basamak da budur. 

A.A. tecrübemiz bize, bunaltıcı sorunlarımız ve bunlara neden 
olan ya da ağırlaştıran karakter kusurlarımızla tek başımıza yaşa-
yamayacağımızı öğretti. Eğer Dördüncü Basamağın projektörünü 
geçmişimiz üzerinde gezdirdiysek ve sonucunda hatırlamak iste-
mediğimiz olaylar iyice belirginleştiyse, eğer hatalı düşünce ve ey-
lemlerin bize ve başkalarına nasıl zarar verdiğini anlamaya başla-
dıysak, o zaman geçmişin acı veren anılarıyla tek başına yaşamayı 
bırakmamız gerekliliği, her zamankinden daha acil hale gelmiştir. 
Artık bunlar hakkında birisiyle konuşmamız gerekmektedir.

Fakat bunu yapmaya yönelik korkumuz ve çekimserliğimiz 
öyle yoğundur ki, A.A.’lar ilk başta Beşinci Basamağı atlamaya ça-
lışır. Daha kolay bir yol aranır; bu da çoğunlukla içtiğimizde saldır-
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ganlaştığımız gibi genel ve hayli acısız itiraflar olur. Daha sonra da 
perçinlemek için, arkadaşlarımızın büyük ihtimalle zaten bildiği bir 
şey olan içme davranışımızın o yönüne dramatik tasvirler ekleriz.

Ancak bizi gerçekten rahatsız eden ve içimizi yakan konu-
lardan hiç söz etmeyiz. Kendi kendimize, belli başlı üzücü ya da 
küçük düşürücü anıların kimseyle paylaşılmaması gerektiğini söy-
leriz. Kimse asla öğrenmemelidir. Onların bizimle mezara kadar 
gitmesini umarız. 

Ne var ki, A.A. deneyimi eğer bir anlam taşıyorsa, bu tutum 
yalnız akılsızca değil, aynı zamanda tehlikelidir de. Pek az karma-
şık durum bize, Beşinci Basamakta duraksamamızdan daha fazla 
sorun çıkarmıştır. Bazıları hiç ayık kalamaz; diğerleri ise gerçekten 
vicdan muhasebesi yapıncaya kadar belirli aralıklarla içkiye geri 
döner. A.A.’nın yıllarca ayık kalmış eski üyeleri bile bu basamağı 
gerektiği şekilde uygulamamalarının bedelini genellikle çok ağır 
öderler. Size, nasıl tüm yükü tek başına taşımaya çalıştıklarını; si-
nirlilik, endişe, pişmanlık ve depresyondan neler çektiklerini; bi-
linçsizce kurtuluşu ararken, nasıl bazen en iyi arkadaşlarını bile 
karakter kusurlarını gizlemeye çalışmakla suçladıklarını anlatacak-
lardır. Fakat er ya da geç, başkalarının günahlarından bahsederek 
kurtuluşa asla ulaşamayacaklarını daima keşfetmişlerdir. Herkes 
kendi günahından bahsetmeli, kendi günahını itiraf etmelidir. 

Kişinin hatalarını başka birine itiraf etmesi, elbette, kadim bir 
yöntemdir. Her yüzyılda geçerliliğini korumuş ve maneviyatı seç-
miş gerçek dindarların yaşam tarzının en karakteristik özelliği ol-
muştur. Fakat bugün artık din, bu kurtarıcı prensibin kesinlikle tek 
savunucusu değildir. Psikiyatristler ve psikologlar, tüm insanların 
kendi kişilik kusurlarına dair doğru bir kavrayış ve bilgiye sahip 
olmaya ve bunları anlayışlı ve güvenilir biriyle konuşmaya yönelik 
derin bir ihtiyaçları olduğuna dikkat çekmektedir. Söz konusu al-
kolikler olduğunda, A.A. daha da ileri gider. Çoğumuz hatalarımızı 
bir başkasına korkusuzca itiraf etmeden ayık kalamadığımızı söy-
leyecektir. Yani, biz denemeye istekli olmadan Tanrı’nın lütfunun 
bize ulaşıp bizi yıkıcı saplantılarımızdan kurtaramayacağı açıktır. 
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Beşinci Basamak bize ne sağlar? Öncelikle her daim hissetti-
ğimiz o korkunç yalnızlık hissinden kurtuluruz. Neredeyse istisna-
sız tüm alkolikler yalnızlık işkencesini yaşarlar. Henüz ağır içici 
olmadan ve insanlar bizden kopmaya başlamadan önce bile hemen 
hepimiz tam olarak bir yere ait olamama duygusunu yaşıyorduk. 
Ya çekingen, diğerlerine yaklaşmaya cesaret edemeyen kişilerdik, 
ya da ilgi ve arkadaşlık için can atan ama elde edemeyen- en azın-
dan kendi düşünce tarzımıza göre böyleydi – gürültülü, şamatacı 
tiplerdik. Önümüze daima aşamadığımız hatta anlayamadığımız 
esrarengiz bir engel çıkıyordu. Repliği bilmediğini sahneye çık-
tığında fark eden aktörler gibiydik. Alkolü bu denli sevmemizin 
nedenlerinden biri de buydu. Alkol, rahat ve cesur davranmamızı 
sağlıyordu. Fakat Şarap Tanrıçası bile bize ihanet etti; sonunda yı-
kıldık ve korkunç bir yalnızlığa gömüldük. 

A.A.’ya katılıp da bizi anlayan insanların arasında bulundu-
ğumuzu gördüğümüz zaman hissettiğimiz o ait olma duygusu ola-
ğanüstü heyecan vericiydi. Yalnızlık sorunumuzun çözüldüğünü 
düşünmüştük. Fakat çok geçmeden sosyal anlamda artık yalnız 
olmasak bile, geçmişteki kopukluk duygusunun sancılarının çoğu-
nu hâlen çektiğimizi fark ettik. İç çatışmalarımız hakkında tam bir 
içtenlikle konuşmadıkça ve başkalarının da bu tür konuşmalarına 
kulak vermedikçe, buraya da ait olmayacaktık. Çözüm Beşinci Ba-
samak’taydı. Tanrı ile insan arasındaki gerçek yakınlaşma burada 
başlıyordu. 

Aynı zamanda, bu hayati Basamak vasıtasıyla ne düşünmüş ya 
da yapmış olursak olalım affedilebileceğimizi hissetmeye başladık. 
Genelde rehberlerimiz ya da manevi danışmanlarımızla bu Basa-
mak üzerine çalışırken, bizi ne kadar derinden incitmiş olurlarsa 
olsunlar ilk defa başkalarını gerçekten affedebileceğimizi hisset-
tik. Vicdan muhasebesi yaparken bütünüyle affetmenin arzu edilen 
bir şey olduğuna ikna olmuştuk, ama ancak beşinci basamağı iyice 
kavradıktan sonra bağışlayabileceğimize ve bağışlanabileceğimize 
yürekten inandık.  

Kusurlarımızı bir başkasına anlatmakla elde edeceğimiz bir di-
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ğer büyük kazanç ise alçakgönüllülüktür; genellikle yanlış anlaşı-
lan bir sözcük... A.A. programında ilerleme kaydetmiş olanlar için 
bu, gerçekte kim ve ne olduğumuzun net bir şekilde anlaşılması 
ve sonra da ne olabileceğimiz konusunda göstereceğimiz içtenlikli 
çabalar anlamına gelir. Bundan dolayı alçakgönüllülüğe ulaşabilme 
sürecindeki ilk adımımız, kusurlarımızı bilmek olmalıdır. Ne ol-
duğunu tam olarak anlayamadığımız sürece hiçbir kusur düzeltile-
mez.  Fakat artık anlamaktan fazlasını yapmalıyız. Dördüncü Basa-
makta kendimize objektif bir şekilde bakmayı başarmıştık ama bu, 
adı üstünde, yalnızca bir bakıştı. Örneğin, dürüstlük ve hoşgörüden 
yoksun olduğumuzu, kendine acıma veya kendini yüceltme duy-
gularının baskısı altında kıvrandığımızı gördük. Ancak bu küçük 
düşürücü bir deneyim olmakla beraber, henüz gerçek anlamda al-
çakgönüllülüğe ulaşabildiğimiz anlamına gelmiyordu. Artık idrak 
etmiş olsak da, kusurlarımız hâlâ yerinde duruyordu. Bu konuda 
bir şey yapılması gerekliydi. Çok geçmeden, onlardan tek başımıza 
kurtulamayacağımızı anladık.  

Beşinci Basamak sayesinde daha gerçekçi ve dolayısıyla ken-
dimize karşı daha dürüst oluruz; ki bunlar büyük kazançlardır. Vic-
dan muhasebesi yaptıkça kendimizi kandırmanın bize ne kadar so-
run yarattığını görmeye başladık. Bu, beraberinde rahatsız edici bir 
yansıma getirdi. Madem hayatımız boyunca kendimizi şöyle ya da 
böyle kandırdık, hâlen kendimiz tarafından kandırılmadığımızdan 
şimdi nasıl emin olabilirdik? Kusurlarımıza dair gerçek bir liste 
yaptığımıza, onları kendimize dahi gerçekten itiraf ettiğimize nasıl 
kesin gözüyle bakabilirdik? Hâlen korku, kendine acıma, kırgınlık 
gibi duygular tarafından rahatsız edildiğimiz için kendimizi doğru 
düzgün değerlendirememiş olmamız mümkündü. Hâlen varlığın-
dan haberdar olmadığımız birçok küçük ve büyük engelin etkisi 
altında olmamız ihtimal dâhilindeydi. Fazla suçluluk ve pişmanlık 
bizi eksikliklerimizi dramatize etmeye, abartmaya itebilirdi. Ya da 
öfke ve incinmiş gurur, altında bazı kusurlarımızı gizlediğimiz bir 
sis perdesi olabilirdi. 

Bu nedenle, kendimizi tek başımıza değerlendirmemizin ve 
kusurlarımızı sadece bundan yola çıkarak kabul etmemizin yeterli 
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olmayacağı apaçık ortadaydı. Kendimize dair gerçeği bilmek ve 
kabullenmek için dışarıdan, Tanrı’dan ve bir diğer insandan yardım 
almalıydık. Yalnızca hiçbir şeyi gizlemeden kendimizi tartışırsak 
ve tavsiye alıp yönlendirilmeye istekli olursak, doğru düşünceye, 
tam dürüstlüğe ve gerçek alçakgönüllülüğe giden yola adım atabi-
lirdik.  

Yine de birçoğumuz halen tereddütteydi. “Neden ‘anladığımız 
şekliyle’ Tanrı bize yolumuzdan nerede saptığımızı söylemiyor? 
Eğer Yaratıcı bize can verdiyse, nerede yanlış yaptığımıza dair her 
türlü ayrıntıyı da bilmek zorundadır. Neden itiraflarımızı doğrudan 
O’na yapmıyoruz? Neden bu işe başka birini dahil etmemiz gere-
kiyor?” dedik. 

Bu aşamada, Tanrı ile tek başımıza doğru bir ilişki kurmanın 
iki zorluğu vardır. Birincisi, Tanrı ile hakkımızda her şeyi bildiğini 
fark etmek başta ürkütücü olsa da, bu fikre alışmamız pek uzun sür-
mez. Tanrı ile baş başa kalmak, bir başkası ile yüzleşmekten daha 
az utandırıcı gelir bize. Uzun süredir gizlediğimiz şeyler hakkında 
yüksek sesle konuşmadıkça vicdanımızı rahatlatma gayretlerimiz 
sonuçsuz kalacaktır. Bir başka kişiye karşı dürüst olduğumuz za-
man, kendimize ve Tanrı’ya karşı da dürüst oluruz. 

İkinci zorluk şudur; bu işi tek başımıza halletmeye çalıştığı-
mızda, kendi mantık oyunlarımızın tuzağına düşebiliriz. Bir baş-
kasıyla konuşmanın avantajı, o kişinin bizim durumumuzla ilgili 
yorum ve fikirlerini doğrudan alabilmemiz ve bu konuda kafamız-
da hiçbir şüphenin kalmamasıdır. Manevi konularda tek başına yol 
almak tehlikelidir. Bazı iyi niyetli insanların, büyük bir yanılgı 
içinde oldukları aşikâr olduğu halde, Tanrı’nın rehberliğinde ha-
reket ettiklerini söylediklerini çok sık duyduk. Tecrübe ve alçak-
gönüllülükten yoksun bu kişiler kendilerini kandırarak yaptıkları 
saçmalıkları Tanrı’nın isteği diyerek meşrulaştırabiliyorlardı. Ma-
nevi gelişimi çok yüksek bazı kişilerin bile Tanrı’dan geldiğini san-
dıkları istekleri, neredeyse her zaman ısrarla arkadaşlarına ya da 
manevi rehberlerine danıştıklarını hatırlatmak isteriz. Bu sayede, 
bu işte acemi olan kişilerin düşüncesizce vahim hatalar yapmaları 
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önlenebilir. Başkalarının yorum ve tavsiyeleri de kusursuz olmaya-
bilir, ancak kendimizden üstün bir Güç ile ilişki kurmada henüz bu 
kadar tecrübesizken, bir başkasının yardımıyla Tanrı’nın isteklerini 
çok daha net ve açık biçimde anlamamız daha olasıdır. 

Bir sonraki sorunumuz, sırlarımızı açabileceğimiz kişiyi bu-
labilmektir. Bu noktada ihtiyatın çok değerli bir erdem olduğunu 
hatırlayarak dikkatli olmalıyız. Belki de bu kişiyle başkalarının bil-
mesini istemediğimiz gerçekleri paylaşacağız. Hem deneyimli hem 
de ayık kalabilmenin yanı sıra bizimkine benzer önemli sorunları-
nın da üstesinden gelebilmiş biriyle konuşmak isteyeceğiz. Bu kişi 
birisinin rehberi olabilir ama illa öyle olması da gerekmez. Eğer 
gerçekten güveninizi kazanmışsa, mizacı ve sorunları da sizinkine 
benziyorsa, o zaman doğru karar almışsınız demektir. Ayrıca reh-
beriniz, birbirinize benzediğiniz için daha en başından durumunuz 
hakkında bir şeyler bilmenin avantajına sahip olacaktır. 

Belki de onunla olan ilişkinizin seviyesine göre, kendisine

hikâyenizin yalnızca bir kısmını açmak isteyebilirsiniz. Eğer 
durum bu ise, elbette ki, böyle yapın zira önemli olan bir an önce 
başlamanızdır. Fakat sonra daha zor ve derin itiraflarınızı bir başka-
sıyla paylaşmayı da seçebilirsiniz. Bu kişi tamamen A.A.’nın dışın-
dan biri de olabilir; örneğin, manevi olarak saygın biri ya da belki 
doktorunuz. Bazılarımız için ise bize bütünüyle yabancı biri en iyi 
tercih olabilir. 

Buradaki asıl sınav, kendinizi açmaya yönelik istekliliğiniz 
ve ilk gerçek kişilik araştırmanızı paylaşacağınız kişiye olan tam 
güveninizdir.  O kişiyi bulduğunuzda bile ona yaklaşmak büyük 
bir kararlılık ister. Kimse A.A. programında iradeye gerek yok de-
mesin; işte, sahip olduğunuz tüm iradeye ihtiyaç duyacağınız bir 
nokta. Bununla birlikte, yüksek ihtimalle çok hoş bir sürpriz ile 
karşılaşacaksınız. Gayenizi dikkatlice açıklayıp, güvendiğiniz ki-
şinin ne kadar yardımcı olabileceğini gördüğünüzde, konuşmanız 
rahatlıkla başlayıp sonra da hevesle devam edecektir. Hiçbir şeyi 
gizlemezseniz, her geçen an daha da ferahladığınızı hissedeceksi-
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niz. Yılların birikimi duygular, kapatıldıkları hücrelerden çıkarak 
dışa vuruldukları anda mucizevi bir şekilde yok olacaklardır. Acı 
dindikçe iyileşmenin verdiği huzur ve sükûnet hissi onun yerini 
alır. Alçakgönüllülük ve dinginlik bu şekilde birleştiğinde, muh-
teşem bir anın yaşanması muhtemeldir. Bir zamanlar agnostik ya 
da ateist olan birçok A.A. bize Beşinci Basamağın bu aşamasın-
da ilk defa gerçekten Tanrı’nın varlığını hissettiklerini söylerler. 
Hâlihazırda inanç sahibi olanlar da, genellikle, Tanrı’nın bilincine 
çok daha fazla varırlar. 

 Tanrı ve insan bütünleşmesinin verdiği bu duygu, suçluluğun 
ağır yükünü açık ve dürüstçe paylaşmanın getirdiği bu yalnızlıktan 
kurtuluş, bizi tam ve anlamlı bir ayıklığa götürecek diğer basamak-
lar için hazır hale getirir.
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 ALTINCI BASAMAK

 

“Tanrının bu kişilik bozukluklarını düzeltmesi için 
tüm benliğimizle hazırlandık.”

 “Bu Basamakta, olgun kişiler ham kişilerden ayrılır.” A.A.’nın 
en iyi dostlarından biri olan ve çok sevilen bir din adamı böyle 
diyor ve açıklıyor, “Altıncı Basamak’ı yeterince istekli ve dürüst 
şekilde, herhangi bir çekince olmadan tekrar tekrar uygulayan her-
kes manevi anlamda çok yol kat etmiştir ve dolayısıyla kendi Yara-
tıcısının suretinde ve benzerliğinde, samimiyetle gelişmeye çalışan 
biri olgun kişi olarak adlandırılmaya hak kazanmıştır.”

Sıklıkla tartışılan, Tanrı’nın karakter kusurlarını düzeltip dü-
zeltmeyeceği (ve bazı koşullarda bunu isteyip istemeyeceği) sorusu, 
elbette, hemen her A.A. üyesince olumlu yanıtlanacaktır. A.A.’lar 
için bu önerme bir teori değildir; hayatlarındaki en büyük gerçektir. 
Kanıtını da, genellikle şu tür bir açıklama ile sunacaklardır:

“Evet, yenilmiş ve tamamıyla tükenmiştim. İradem alkol karşı-
sında işe yaramıyordu. Ortam değişikliği; ailemin, arkadaşlarımın, 
doktorların ve din adamlarının hiçbir çabası sonuç vermedi. Alkolü 
bırakamıyordum ve başkası da bunu benim için yapamazdı. Fakat 
vicdan muhasebesi yapmaya istekli hâle gelip, üstün bir güçten, 
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anladığım şekliyle Tanrı’dan, beni kurtarmasını istediğimde, içme 
saplantım yok oldu. Sanki bir şey onu içimden çekip aldı.” 

Dünyanın her yerinde yapılan A.A. toplantıları, her gün böyle 
konuşmalara sahne olur. Her bir ayık A.A. üyesine, bu kronik ve 
ölümcül olması muhtemel hastalıktan kurtuluşun bağışlandığı her-
kesçe apaçık görülebilir. Yani, her A.A., Tanrı’nın bu alkol düşkün-
lüğünü hayatlarından alması için ‘tamamen hazır hale gelmiştir’.  
Ve Tanrı da tam olarak bunu yapmıştır. 

Peki, bize alkolizmden kesin kurtuluş bağışlandığına güre, 
aynı yolla diğer tüm sıkıntı ve kusurlardan da kurtulamaz mıydık? 
Eğer bize alkolden kusursuz bir kurtuluş verildi ise, neden o zaman 
aynı yollarla hayattaki tüm diğer zorluklar ve kusurlar için de ku-
sursuz bir kurtuluş elde edemeyelim ki? Bu varoluşumuzun, yanıtı 
sadece Tanrı’nın zihninde olabilecek bir bilmecesidir. Yine de, en 
azından yanıtın bir kısmını biz görebiliyoruz. 

İnsanların yaşamlarını yok edecek kadar alkolü vücutlarına 
sokmaları, kesinlikle doğal olmayan bir davranıştır. Bu kişiler, in-
sanın kendini koruma içgüdüsüne karşı koyarak, kendilerini yok 
etmeye kararlı görünürler. En derin içgüdülerine meydan okurlar. 
Alkol tarafından korkunç şekilde yenilgiye uğratılıp aciz kaldık-
larında ve kibirleri kırılıp alçakgönüllü olmaya başladıklarında, 
Tanrı’nın lütfu içlerine girerek onları saplantılarından kurtarabilir. 
Bu noktada, güçlü yaşama içgüdüleri, Yaratıcılarının onlara yeni 
bir hayat verme isteğiyle uyum içinde çalışır. Zira doğa da Tanrı da 
intihardan nefret eder. 

Fakat diğer sıkıntılarımızın çoğu böyle bir kategoriye girmez. 
Örneğin, her insan yemek, üremek, içinde yaşadığı toplumda saygın 
olmak ister. Ve bunlara ulaşmaya çalışırken olabildiğince güvende 
ve emniyette olmayı diler. Gerçekten de, Tanrı onu böyle yaratmış-
tır. İnsanı, alkolle kendini yok etsin diye tasarlamamış, aksine ha-
yatta kalmasına yardımcı olacak ‘yaşama içgüdüsü’ vermiştir.  

Tanrı’nın, bizden doğuştan gelen dürtülerimizi tamamıyla terk 
etmemizi beklediğine dair hiçbir emare yoktur; ayrıca, bir insanı 
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tüm doğal dürtülerinden kopardığı da hiçbir yerde belirtilmemiştir.

Hepimiz zaten pek çok doğuştan gelen dürtüyle (içgüdüsel 
arzular) dünyaya geldiğimizden, bunların amaçlarının çok ötesine 
geçmesine sık sık izin vermemiz tuhaf değildir. Bu arzular bizi körü 
körüne yönettiğinde ya da biz ısrarla mümkün olandan daha fazla 
veya payımıza düşenden daha çok tatmin istediğimizde, Tanrı’nın 
bizim bu dünyada ulaşmamızı istediği kusursuzluk derecesinden 
koptuğumuz noktaya gelmiş oluruz. Karakterimizdeki kusurların 
ya da günahlarımızın ölçüsü işte budur.  

İstediğimiz takdirde, Tanrı muhakkak kusurlarımızı affede-
cektir. Fakat iş birliğimiz olmadan bizi asla tamamen aklayıp öyle 
kalmamızı sağlamayacaktır. Bu, uğruna istekle çaba sarf etmeyi 
göze almamız gereken bir konudur. O bizden sadece karakterimizi 
oluşturmakta gelişim sağlamamızı ve elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışmamızı bekler. 

Yani, Altıncı Basamak — “Tanrı’nın karakterimizdeki kusur-
ları ortadan kaldırması için tamamen hazır hale geldik” sözleri-— 
ömür boyu sürecek bu göreve başlamak için kişinin takınabileceği 
en iyi tutumun A.A.’ya göre ifade edilmesidir. Bu, içki düşkünlü-
ğümüzde olduğu gibi tüm karakter kusurlarımızın düzeltilmesini 
bekliyoruz anlamına gelmeyip, sabırlı bir gelişme için hazır oldu-
ğumuzu bildirmektir. Anahtar kelimeler ‘tamamen hazır’, bizim 
kendimiz için en yüksek gayeleri amaçladığımızı vurgulamaktadır. 

Kaçımız bu derece hazır hale gelebildik? Muhakkak ki, hiçbi-
rimiz. Yapabileceğimizin en iyisi, bütün dürüstlüğümüzle öyle ol-
maya çalışmaktır. En iyilerimiz bile, korktuğumuz gibi, geride her 
zaman düzeltilmesi gereken zorlu bir açmaz kaldığını görecek ve 
“hayır, henüz bundan vazgeçemem!” diyeceği bir noktaya gelecek-
tir. Ve “Bundan asla vazgeçmem!” diye feryat ettiğimizde de sık 
sık kendimizi daha tehlikeli yollarda yürür bulacağız. İçgüdülerin 
üstesinden gelmek bu denli zordur. Kendimizi ne kadar geliştirir-
sek geliştirelim, Tanrı’nın iradesine ters düşecek arzularımız her 
zaman olacaktır.  
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 Bu konuda başarılı olduğunu düşünen kimileri karşı çıkabilir; 
onun için konuyu biraz daha derinlemesine ele almaya çalışalım. 
Uygulamada herkes en yıkıcı ve en bariz kusurlarından kurtulmak 
ister. Hiç kimse bir ukala olarak küçümsenecek kadar kibirli, hır-
sız olarak adlandırılacak kadar da açgözlü olmak istemez. Kimse 
cinayet işleyecek kadar öfkelenmek, tecavüz edecek kadar şehvete 
kapılmak ya da sağlığını bozacak kadar obur olmak istemez. Kimse 
kıskançlık azabı içinde yaşamak ya da tembellikten kıpırdayamaz 
hale gelmek istemez. Tabii ki çoğu insan, bahsi geçen kusurları bu 
seviyelerde yaşamaz. 

Bu aşırılıklardan kaçınanlar kendilerini kutlamaya eğilimlidir.  
Ama bu doğru mu? Çünkü aslında bizim bu aşın davranışlardan ka-
çınmamız kendi menfaatimiz icabıdır. Aşırılıklardan kaçınmazsak 
bunun cezasını zaten göreceğimiz için manevî gayretin burada pek 
fazla yeri yoktur. Fakat aynı kusurların daha az zararlı yönleriyle 
karşılaştığımızda, tavrımız ne oluyor?

Şimdi öncelikle kusurlarımızın bazılarından hoşlandığımızın 
farkına varmamız gerekiyor. Onları gerçekten severiz. Örneğin, 
kim arkadaşından biraz daha üstün ya da çok daha üstün hissetmek-
ten keyif almaz? Açgözlülüğü ihtirasla maskelemek istediğimiz 
doğru değil midir? Şehvetten hoşlanmayı düşünmek imkânsız gibi 
görünür. Fakat çoğumuz şehveti zihnimizin karanlık bir köşesinde 
gizleyebilmek için sürekli sevgiden bahseder ve kendi söyledikle-
rimize de inanırız. Hatta normal sınırlar dâhilinde kalsa bile, cinsel 
fantezileri romantik hayallermiş gibi süslemeye yatkın olduğunu 
kaçımız inkar edebilir? 

Kendini haklı gören öfke de oldukça keyif verici olabilir. Bir-
çok kişinin canımızı sıkması, rahatlatıcı bir üstünlük duygusu ge-
tirdiğinden, aksine bizi tatmin edebilir. Kişisel hınçlarımızla yer 
yer sivriltilmiş dedikodu, toplumda bir karakter tahribi olarak gö-
rülse de, getirdiği bir tatmin vardır. Burada yapmaya çalıştığımız, 
eleştirdiklerimize yardımcı olmak değil, kendi haklılığımızı ilan 
etmeye çalışmaktır. 
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Açgözlülüğümüz henüz yıkıcı bir hal almadıysa, onun için 
daha ılımlı bir tabirimiz vardır. “Rahatlatıyor,” deriz. Kıskançlık-
larla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Kıskançlık herkese az ya da çok 
bulaşmış durumda. Bu kusurdan çarpık ama kesin bir tatmin aldı-
ğımız aşikâr. Yoksa neden sahip olmadığımız bir şey için çalışmak 
yerine onu dileyerek bu kadar çok zaman harcayalım ki? Neden 
gerçeklere uyum sağlayıp onları kabullenmek yerine öfke ile asla 
sahip olmayacağımız özelliklerin arayışında olalım? Sırf gelecekte 
güvende ve tembel yaşamak adına, emeklilik adını verdiğimiz şey 
için bugün çok çalışmıyor muyuz? 

Gerçekte tembellikten başka bir şey olmayan erteleme konu-
sundaki yeteneklerimizi de düşünebiliriz. Hemen herkes bu tür 
kusurlardan oluşan iyi bir liste hazırlayabilir; aşırı bir sıkıntıya 
neden olmadıkça, çok azımız bunlardan kurtulmayı ciddi olarak 
düşünür. Bazılarımız bütün bu kusurlardan samimi olarak kurtul-
mak isteyebilir. Ancak bu gibi kimseler bile daha hafif kusurlar 
söz konusu olduğunda, bazılarından kurtulmayı istemezler. Bura-
dan açıkça görülüyor ki, ahlaki ve tinsel kusursuzluğa hemen ve 
kolaylıkla yönelmeye çok azımız hazırızdır. Kendi kriterlerimize 
göre, bizi hayatta idare edecek kadar kusursuzluğun yeterli olaca-
ğını düşünürüz. Dolayısıyla, ‘olgun ve ham kişiler’ arasındaki fark, 
kendi kararlaştırdığımız hedefe ulaşmak için gösterdiğimiz çaba ile 
Tanrı’nın kusursuz hedefine ulaşmak için verdiğimiz çaba arasın-
daki farktır.  

Çoğu kişi hemen şu soruyu soracaktır. “Altıncı basamağı tüm 
içeriğiyle nasıl kabul edebiliriz? Bu, tam anlamıyla kusursuzluk-
tur.” Bu, zor bir soru gibi görünmekle beraber gerçekte öyle de-
ğildir. Sadece alkol karşısında mutlak olarak güçsüz olduğumuzu 
itiraf ettiğimiz Birinci Basamak tam anlamıyla mükemmel şekilde 
uygulanabilir. Geri kalan on bir basamak mükemmelliği sadece 
amaçlar. Bunlar bizim yöneldiğimiz hedefler ve gelişmemizi ölç-
tüğümüz cetvellerdir. Bu açıdan bakıldığında Altıncı Basamak hâlâ 
zor olmakla birlikte tamamen olanaksız değildir; önemli olan, baş-
lamamız ve çabamızı sürdürmemizdir.                  
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Bu basamağı alkol dışındaki sorunlarımızın çözümüne uygu-
larsak, açık fikirlilik konusunda yepyeni bir yaklaşımda bulun-
mamız, gözlerimizi kusursuzluğa doğru çevirmemiz ve o yönde 
ilerlememiz gerekecektir. Ne kadar yavaş ilerlediğimiz çok önemli 
değildir. Tek soru şu olacaktır:  “Hazır mıyız?”

Terk etmeye istekli olmadığımız kusurlara tekrar bir göz ata-
rak, çizdiğimiz katı sınırlan silmemiz gerektiğini göreceğiz. Belki, 
bazı durumlarda hâlâ, “henüz bundan vazgeçemem ...” diyeceğiz, 
fakat hiçbir koşulda kendimize “bundan asla vazgeçemeyeceğim!” 
dememeliyiz. 

Tehlikeli bir açık kapı bıraktık gibi görünen şeyi aklımızdan çı-
karalım! Kusursuzluğa yönelmek için tamamıyla hazır hâle gelme-
miz öneriliyor. Bununla beraber bir iki aksamaya göz yumulabile-
ceğini hatırlatırız. Bu kelime (aksama) mantık yürüten bir alkoliğin 
kafasında uzun süreli bir anlam kazanma ihtimaline sahiptir. “Ne 
kadar kolay, tabii ki kusursuzluğa yöneleceğim, fakat kesinlikle 
acele etmeyeceğim. Belki bazı sorunlarımla uğraşmayı süresiz ola-
rak erteleyebilirim,” diyebilir. Tabii ki, bu şekilde olamaz. Kişinin 
kendini böyle kandırması, başka konularda mantık yürütmesine de 
neden olacaktır. En azından, en kötü karakter kusurlarımızın bazı-
larını ele alarak onlardan olabildiğince çabuk kurtulabilmek için 
hemen işe koyulmamız gerekir. 

 “Hayır, asla!” dediğimiz an, zihinlerimiz Tanrı’nın lütfuna 
kapanır. Ertelemek tehlikeli, isyan ise ölümcül olabilir. İşte, sınır-
lı hedefleri terk edip Tanrı’nın bizim için çizdiği yolda ilerlemeye 
başladığımız nokta tam burasıdır.  
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YEDİNCİ BASAMAK 

 “Tanrının eksikliklerimizi gidermesini alçak-
gönüllülükle diledik.”

Bu basamak özellikle alçakgönüllü olmayı konu edindiğinden 
ötürü, burada alçakgönüllülüğün ne olduğunu ve uygulamada bi-
zim için ne ifade ettiğini anlamaya çalışmalıyız. 

Aslında daha fazla alçakgönüllü olunması, A.A.’nın On İki 
Basamaklı programının temel ilkesidir. Zira hiçbir alkolik belirli 
bir alçakgönüllülük seviyesine ulaşmadan ayık kalamaz. Neredey-
se tüm A.A.’lar, bu değerli niteliği ayıklık için gerekenin üstüne 
çıkarmadıkları müddetçe gerçekten mutlu olmak için çok şansla-
rı olmadığını görmüşlerdir. Bu nitelik olmadan faydalı bir amaç 
doğrultusunda yaşayamazlar ve güçlükler karşısında da desteğine 
sığınacak bir inançtan yoksun kalırlar. 

Alçakgönüllülük bir nitelik ve bir ideal olarak günümüzde pek 
rağbet görmemektedir. Bir erdem olarak yanlış anlaşılması bir yana, 
kelimenin kendisi dahi çoğunlukla tepkiyle karşılanır. Birçok insan 
için, bir yaşam tarzı olarak alçakgönüllülük kabul edilebilir olmak-
tan uzaktır. Duyduğumuz gündelik konuşmalarda ve okuduğumuz 
şeylerin çoğunda insanın başarılarından duyduğu gurur vurgulanır. 
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Bilim insanları yüksek bir zekâ ile doğayı, sırlarını dökmeye 
zorlamaktadırlar. Yararlanılan uçsuz bucaksız kaynaklar öyle yük-
sek miktarda maddi lütuf vaadinde bulunmaktadır ki, birçokları 
ufukta insan ürünü bir milenyumun olduğuna inanmaya başlamıştır. 
Onlara göre, yoksulluk ortadan kalkacak ve öyle bir bolluk olacaktır 
ki, herkes istediği tüm güvenliğe ve kişisel refaha ulaşabilecektir. 
Bu teori, herkesin ilkel içgüdüleri tatmin edildiğinde uğruna kavga 
edilecek fazla bir şeyin kalmayacağı ilkesine dayanmaktadır. O za-
man dünya mutlu olacak ve kültür ile karaktere yoğunlaşabilecektir. 
İnsan kendi zekâsı ve emeği ile kaderini şekillendirebilecektir. 

Elbette hiçbir alkolik ve şüphesiz, hiçbir A.A. üyesi maddi 
başarıyı küçümsemek istemez. Hâlen hayatın temel amacının do-
ğal içgüdülerimizi tatmin etmemiz olduğu görüşüne tutkuyla bağlı 
olan birçokları ile tartışmaya da girmeyiz. Fakat dünyadaki hiçbir 
insan sınıfının bu formül ile yaşamaya çalışırken alkolikler kadar 
her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırmadığından eminiz. Binlerce yıl-
dır emniyet, sevgi ve saygınlık konularında hakkımıza düştüğün-
den fazlasını talep etmekteyiz. Biraz başarılı olduğumuzda daha 
büyük hayallere kapılmak için içtik. Hayallerimiz biraz bile suya 
düştüğünde ise unutmak için içtik. Arzu ettiğimizi sandığımız şey-
lerin sonu yoktu. 

Çoğu iyi niyetli olan bütün bu uğraşlarımızda, başarısızlıkları-
mızın temel nedeni, alçakgönüllülükten yoksun olmamızdı. Kişilik 
ve manevi değerlerin öncelikli olması gerektiğini ve maddi tatmi-
nin hayatın amacı olmadığını görecek perspektife sahip değildik. 
Bunun doğal sonucu olarak, amaçlar ve araçları tamamen birbirine 
karıştırmıştık. Maddi gereksinimlerimizin karşılanmasını insanca 
yaşayıp çalışabilmenin bir aracı olarak görmek yerine, bunları ya-
şamın amacı ve nihai hedefi haline getirmiştik.  

Doğru, çoğumuz iyi bir kişiliğin arzu edilen bir şey olduğunu 
kabul ediyorduk, fakat bunu kişisel doyum için gerekli olan bir şey 
olarak görüyorduk. Dürüstlüğü ve iyi ahlakı gerektiği gibi sergiler-
sek, istediklerimizi elde etme şansımız daha yüksek olacaktı. Fakat 
ne zaman kişilik ve rahatlık arasında bir seçim yapmak gerektiyse, 
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kişilik oluşturma çabası, mutluluk diye düşündüğümüz şeyi kova-
larken çıkardığımız toz bulutunda kayboluyordu. Kişilik oluştur-
maya, sırf başlı başına bir değer olarak, içgüdüsel ihtiyaçlarımız 
karşılansa da karşılanmasa da, uğruna çaba sarf etmemiz gereken 
bir şey olarak nadiren bakmışızdır. Dürüstlüğü, hoşgörüyü, insana 
ve Tanrı’ya yönelik gerçek sevgiyi günlük yaşamın temeline koy-
mak asla aklımıza gelmedi. 

Temel değerlere sağlam bir şekilde bağlı olmayışımız ve ya-
şamlarımızın gerçek amacını göremememiz, bir başka kötü sonuç 
daha ortaya çıkardı. Sadece kendi bireysel gücümüz ve zekamıza 
dayanarak yaşayabileceğimizi düşündüğümüz sürece, Üstün bir 
Güç’e gerçek anlamda inanç duymamız imkansızdı. Bu, Tanrı’nın 
var olduğuna inansak bile geçerliydi. Hâlâ kendimiz Tanrı rolü oy-
namaya çalıştığımız için aslında içtenlikli olan dini inançlarımız 
bile sözde kalıyordu. Kendi gücümüze güvenmeye öncelik verdiği-
miz sürece, daha Üstün bir Güç’e gerçekten güven duymak söz ko-
nusu bile olamıyordu. Alçakgönüllülüğün temel unsuru olan Tanrı 
iradesini arayıp uygulamaya çalışmaktan yoksunduk. 

Bizim için yeni bir perspektif edinme süreci inanılmaz ıstırap 
vericiydi. Ancak tekrar tekrar gururumuz kırıldığında alçakgönül-
lülüğe dair bir şeyler öğrenmeye zorlanabiliyorduk. Ancak üst üste 
gelen yenilgiler ve gururumuzun kırılmasını takip eden kendi ken-
dine yetme inancının yerle bir olmasından sonra, alçakgönüllülü-
ğün rezil bir ümitsizlik durumundan daha fazlası olduğunu anlama-
ya başladık. Adsız Alkolikler’e yeni katılan herkese söylendiği ve 
daha sonra hepsinin farkına vardığı üzere, alkol karşısında güçsüz-
lüğümüzü alçakgönüllülükle itiraf etmek, alkolün kahredici edici 
pençesinden kurtuluşa giden ilk basamaktır. 

Evet, alçakgönüllülüğü başta bir gereklilik olarak görürüz. Fa-
kat bu sadece bir başlangıçtır. Alçakgönüllü olma fikrine olan tep-
kimizden tamamen kurtulmak, alçakgönüllülüğün insan ruhunun 
gerçek özgürlüğüne giden yol olduğunu görebilmek, alçakgönül-
lülüğü arzulanan bir amaç olarak anlamak ve bu konuda çalışmaya 
istekli olmak çoğumuz için çok uzun bir süre gerektirir. Benmer-
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kezci harcanmış koca bir yaşamdan birdenbire dönülemez. İlk za-
manlar, bu düşünceye karşı isyan her adımımızda bizi takip eder. 

Koşulsuz bir şekilde alkol üzerinde hiçbir gücümüz olmadığını 
nihayet itiraf ettiğimizde, “Tanrı’ya şükür, bu iş bitti! Bir daha bu 
azabı çekmeyeceğim!” diyerek rahat bir soluk alırız. Daha sonra 
ise şaşkınlıkla bunun, yeni çıktığımız bu yoldaki ilk kilometre taşı 
olduğunu öğreniriz. Bizim sorunlu birer içici olmamıza yol açan 
karakter bozukluklarımızla, gönülsüzce, sırf öyle gerektiği için yüz 
yüze geliriz. Bu karakter kusurları iyice anlaşılmalı ve bir daha al-
kolizme dönmemek için düzeltilmelidir. Bu kusurların bazılarından 
kurtulmak isteyeceğiz ve bazı durumlarda bu bize imkânsız görün-
düğünden geri adım atacağız. Dengemizi en az diğerleri kadar bo-
zan bazı kusurlarımıza da hâlâ onlardan büyük bir zevk aldığımız 
için ısrarlı bir tutkuyla bağlanacağız. Peki, böyle kuvvetli dürtü ve 
arzulardan kurtulacak istek ve iradeye nasıl ulaşabiliriz? 

Yine A.A. tecrübesinden çıkardığımız kaçınılmaz sonuç olan, 
irade ve istekle çaba sarf etmemiz gerektiği aksi takdirde başa-
ramayacağımız gerçeği bizi yönlendirmelidir. Gelişimimizin bu 
aşamasında doğru olanı yapmaya yönelik yoğun bir baskı altına 
gireriz. Denemenin sancıları ile bunu yapmamanın kesin sonuçları 
arasında bir seçim yapmak zorunda kalırız. Bu yolda attığımız ilk 
adımlar gönülsüzce atılır ama yine de o adımları atarız. Alçakgö-
nüllülüğün arzulanan bir kişisel erdem olduğu konusunda hâlâ pek 
yüce bir fikrimiz olmasa da, yaşamımızı sürdürebilmemiz için ge-
rekli bir unsur olduğunu kabul ederiz. 

Fakat bu kusurların bazılarına dürüstçe baktığımız, onları baş-
kalarıyla tartıştığımız ve onlardan kurtulmaya istekli hale geldi-
ğimizde alçakgönüllülüğe dair fikrimiz daha geniş bir anlam ka-
zanmaya başlar. O ana değin yüksek ihtimalle nispeten daha yıkıcı 
olan engellerimizden kısmen kurtulmuş oluruz. Gerçek iç huzuru-
nu yakaladığımız anlardan zevk almaya başlarız. Şimdiye değin sa-
dece heyecan, depresyon ve endişe yaşamış olanlarımız için, yani 
hepimiz için, bu yeni bulunmuş huzur paha biçilmez bir armağan-
dır; yaşamımıza gerçekten yeni bir şey katılır. Alçakgönüllülük, 
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daha ünce bize zorla kabul ettirilmeye çalışılan bir özellikken artık 
huzur bulmamızı sağlayan vazgeçilmez bir erdeme dönüşür.  

Alçakgönüllülüğü bu şekliyle kavrayışımız, bize yepyeni bir 
bakış açısı kazandırır. Gözlerimiz, egoyu kırma mücadelesi sonun-
da ortaya çıkan olağanüstü değerleri görmeye başlar. Şu ana kadar 
yaşamlarımız büyük ölçüde acı ve sorunlardan kaçmak üzerine ku-
rulmuştu. Bunlardan felaketten kaçar gibi kaçmıştık. Asla ıstırap 
çekmek istemiyorduk. Bulduğumuz çözüm ise şişeye sarılmaktı. 
Istırap çekmek yolu ile kişilik oluşturmak azizlere göre olabilirdi 
ama kesinlikle bize hitap etmiyordu. 

Daha sonra A.A.’da görme ve dinleme şansı bulduk. Her yer-
de başarısız ve sefil hayatların alçakgönüllülük yoluyla erdemlere 
dönüştüğünü gördük. Alçakgönüllülüğün, zayıflıktan kuvvet do-
ğurduğunu anlatan hikâyeler dinledik. Her olayda, yeni bir yaşama 
başlamanın bedeli ıstırap çekmek olmuştu, fakat bu bedel karşı-
lığında umulandan çok daha fazlası elde edilmişti. Bu da berabe-
rinde, sonradan acıları dindirdiğini anladığımız alçakgönüllülüğü 
getiriyordu. Istırap çekmekten daha az korkup, alçakgönüllülüğü 
her zamankinden fazla arzular olmuştuk. 

Alçakgönüllülüğe dair bir şeyler öğrendiğimiz bu sürecin en 
etkili sonucu, Tanrı’ya olan tutumumuzdaki değişiklikti. Bu, ina-
nanlar için olduğu kadar, inanmayanlar için de geçerliydi. Üstün 
Güç’ün sadece acil ve zor durumlarda oyuna sokacağımız hazırda 
bekleyen bir yedek oyuncu olduğu fikrinden kurtulmaya başladık. 
Kendi yaşamımızı kendimiz sürdürebileceğimiz ve Tanrı’nın ara 
sıra, gerektikçe, yardımcı olacağı düşüncesinden sıyrılmaya başla-
dık. Kendini dindar sananların çoğu kendi yetersiz tutumunu kav-
radı. Önceliğimiz Tanrı olmadığında kendimizi onun yardımından 
mahrum bırakıyorduk. “Ben kendim bir hiçim; her şeye gücü yeten 
Tanrı’dır,” kelimeleri artık bize aydınlık bir vaatte bulunmaya ve 
anlam taşımaya başlamıştı. 

İlla bir zorunluluk sonucu, acı çekerek alçakgönüllü olmamız 
gerekmediğini anladık. Dinmek bilmeyen bir ıstırabın sonucunda 
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olduğu kadar, kendi gönüllü çabalarımız sonucunda da ona ulaşa-
bilirdik. Alçakgönüllülüğü, sahip olmamız gereken bir şey olarak 
değil de, gerçekten arzuladığımız bir erdem olarak görmeye baş-
ladığımızda, yaşamımızın önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Bu 
noktaya geldiğimizde, yedinci basamağı tam anlamıyla kavramaya 
başladık: “Alçakgönüllülükle, Tanrı’dan kusurlarımızı düzeltmesi-
ni diledik.”

Yedinci Basamak’ı tam olarak gerçekleştirme vakti yaklaştık-
ça, biz A.A.’lar asıl amacımızın ne olduğunu bir kez daha sorgular-
sak faydalı olacaktır. Her birimiz, kendimiz ve çevremizdekilerle 
barış içinde yaşamak isteriz. Bizim kendimiz için yapamadıkla-
rımızı Tanrı’nın bizim için yapabileceğinden emin olmak isteriz. 
Değersiz ve uygunsuz arzularımızdan kaynaklanan karakter bo-
zukluklarımızın bu amaçlara ulaşmamızı engellediğinin farkında-
yız; kendimizden, başkalarından ve Tanrı’dan mantıksız taleplerde 
bulunduğumuzu artık açıkça görüyoruz. 

Kusurlarımızın ana kaynağı benmerkezci korkularımızdı; yani, 
sahip olduğumuz şeyleri kaybetme veya arzuladığımız bir şeye sa-
hip olamama korkusu. Tatmin edilmeyen arzu ve taleplerle dolu 
bir yaşantı sürdürmekten dolayı sürekli bir huzursuzluk ve hüsran 
içindeydik. Bu arzuları frenleyecek bir yol bulamadığımız takdirde 
huzura kavuşamayacaktık. Arzular ve masum istekler arasındaki 
fark herkes için yeterince açıktır.

Yedinci Basamak’ta, alçakgönüllülüğü rehber edinerek, ken-
dimizi bırakıp başkalarına ve Tanrı’ya yönelik yaşamamıza ola-
nak sağlayacak tutum değişikliğini yaparız. Yedinci Basamak’ın 
bütün vurgusu alçakgönüllülük üzerinedir. Yedinci Basamak bize 
tıpkı alkol üzerinde bir güç sahibi olmadığımızı itiraf ederken ve 
kendimizden Üstün Güç’ün bize akıl sağlığımızı geri verebilece-
ğine inanırken yaptığımız gibi, kusurlarımızdan kurtulmak için de 
alçakgönüllülüğü denememizin gerekli olduğunu söyler. Şayet bu 
denli alçakgönüllü olduğumuzda böylesine kahredici bir saplantı-
dan kurtulabilecek lütufa kavuşabiliyorsak, tüm diğer sorunlarımız 
için de aynı sonuca ulaşabileceğimizi ümit edebiliriz.
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 SEKİZİNCİ BASAMAK 

“Zarar verdiğimiz insanların listesini çıkardık ve 
hatalarımızı telafi etmeye istekli hale geldik.”

Sekizinci Basamak ve Dokuzuncu Basamak kişisel ilişkileri 
ele alır. Öncelikle geriye dönüp bakar ve nerede hatalı olduğumu-
zu keşfetmeye çalışırız. Daha sonra coşkulu bir şekilde verdiğimiz 
hasarı onarmaya çalışırız. Üçüncü olarak da, geçmişin enkazını 
temizledikten sonra kendimize dair öğrendiğimiz yeni bilgiler ışı-
ğında tanıdığımız her insanla mümkün olan en iyi ilişkiyi nasıl ku-
rabileceğimizi düşünürüz. 

Geniş kapsamlı bir iştir bu. Gittikçe artan bir beceriyle yapsak 
bile asla tamamen bitiremeyebiliriz. Her nitelikte insanla barış, iş 
birliği ve kardeşlik kapsamında yaşamayı öğrenmek çok duygu-
sal hatta büyüleyici bir maceradır. Her A.A. üyesi, öncelikle geri-
ye dönüp arkasında bıraktığı insan enkazının gerçekten dürüst ve 
acımasız bir incelemesini yapmadıkça, bu yeni macerada fazla yol 
alamadığını görmüştür. Geçmişinin vicdan muhasebesini yaparken 
bunu bir ölçüye kadar yapmış olsa da, şimdiye kadar kaç kişiye, ne 
açılardan zarar verdiğini görebilmek için çabalarını arttırma zamanı 
gelmiştir. Kimi eski kimi yeni, belki unutulmuş ve belki de, hâlen 
acı veren bu yaraların kabuklarını soymak ilk başta amaçsız ve bey-
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hude bir çaba gibi gelebilir. Ama eğer istekli bir başlangıç yapılmış-
sa, bunu yapmanın büyük faydaları çok geçmeden kendini göstere-
cek ve engeller teker teker ortadan kaldırıldıkça, acı da azalacaktır. 

Ne var ki, bu engeller oldukça gerçektir. Bu engellerin ilki ve 
aşılması en zor olanlarından biri, affetmek ile ilgilidir. Bir kişiyle 
olan çarpık ya da bozuk ilişkimizi düşünmeye başladığımız anda, 
hemen savunmacı bir ruh haline bürünürüz. Yaptığımız hataya dö-
nüp bakmaktan kaçındığımız zaman yeni bir hata yapıyoruz de-
mektir. Başkasına yaptığımız yanlışları görmekten kaçmak için 
onun bize yaptığı yanlışlara yoğunlaşırız. Eğer o kişi bize gerçek-
ten kötü davranışlarda bulunmuşsa bu daha da fazla önem kazanır. 
Zafer duygusu içinde onun yanlışlarına tutunur ve kendi hataları-
mızı en aza indirgemek ya da unutmak için bunu mükemmel bir 
mazeret olarak kullanırız.  

Bu noktaya geldiğimizde derhal yaptığımıza son vermemiz 
gerekmektedir. “Tencere dibin kara, seninki benden kara,” deme-
nin anlamı yoktur. Hastalıklı duyguların tek kurbanının alkolikler 
olmadığını hatırlayalım. Üstelik içtiğimiz dönemlerdeki davranış-
larımızın çevremizdekilerin mevcut kişilik bozukluklarını daha 
belirli şekilde ortaya çıkardığı da genellikle doğrudur. En yakın ar-
kadaşlarımızın sabrını sık sık onları çileden çıkarana dek zorladık 
ve bizden pek hazzetmeyenlerin içindeki en kötü yönleri ortaya çı-
kardık. Çoğunlukla, gerçekten acı çeken kişilerle, dertlerini bizim 
arttırdığımız insanlarla bir aradayız. Eğer şimdi affedilmeyi isteye-
ceksek neden biz de işe onların her birini affederek başlamayalım? 

Zarar verdiklerimizin listesini çıkarırken çoğumuz bir büyük 
engelle daha karşılaştık. Kötü davranışlarımızı, incittiğimiz kişile-
rin yüzüne itiraf edeceğimizi öğrendiğimizde şoke olduk. Bunları 
gizlilik içinde Tanrı’ya, kendimize ve bir başkasına itiraf etmek za-
ten yeterince utanç verici olmuştu. İncittiğimiz kişilerle yüz yüze 
gelmenin ya da onlara yazmanın düşüncesi bile, özellikle onların 
hakkımızdaki çok kötü olan kanaatleri aklımıza geldiğinde, bizi 
fazlasıyla bunaltıyordu. Bir de zarar verdiğimiz, fakat daha bunun 
farkında olmayanlar vardı. Böyle durumlarda “Neden geçmişi geç-
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mişte bırakmıyoruz?” diye sızlandık. Bu insanları düşünmemize 
bile ne gerek vardı? Bunlar, zarar verdiğimiz kimselerin listesini 
yapmamıza engel olmak için korkunun gururla iş birliği yaptığı 
durumlardı.

Bazılarımızsa çok farklı bir yerde tökezledik. İçerken kendi-
mizden başka kimseye zarar vermediğimiz düşüncesine tutunduk. 
Her zaman faturaları ödediğimiz ve evde nadiren içtiğimiz için 
ailelerimiz zarar görmemişlerdi. İşimizi aksatmadığımızdan iş ar-
kadaşlarımıza zarar vermemiştik. İçtiğimizi çok az kişinin bildi-
ğinden emin olduğumuz için itibarımız zedelenmemişti. İçtiğimizi 
bilenler bazen bize herkesin fazla kaçırabileceğini söylerlerdi. Du-
rum böyle iken, kime gerçekten zarar vermiş olabilirdik ki?  Birkaç 
sıradan özrün kolayca düzeltemeyeceği kadar değildi şüphesiz. 

Bu tutum, elbette, bilinçli bir unutma çabasının sonucudur; an-
cak niyet ve eylemlerimizin derinlemesine ve dürüstçe incelenmesi 
sonucu değiştirilebilir. 

Bazı durumlarda, verdiğimiz zararı hiçbir şekilde gideremesek 
de veya harekete geçmeyi ertelememiz gerekse bile, biz yine de 
geçmişimizi, başkalarına olan etkisi açısından tam olarak ve ayrın-
tılarıyla incelememiz gerekir. Çoğu kez, başkalarına verdiğimiz za-
rar büyük olmasa da, kendimize verdiğimiz duygusal zararın öyle 
olduğunu göreceğiz. Çok derinde ve bazen unutulmuş gibi görü-
nen, ruhsal yönden zararlı duygusal çelişkiler bilinçaltına yerleşir-
ler. Bu olaylar vuku bulurken, duygularımızda şiddetli çatışmalar 
olmuş ve kişiliklerimizi etkileyerek yaşamlarımızı olumsuz yönde 
etkilemiş olabilirler.  

Başkalarına karşı işlediğimiz hataları düzeltmeye çalışmak 
çok önemli olmakla birlikte kişisel ilişkilerimizi inceleyerek, ken-
dimiz ve temel sorunlarımız hakkında mümkün olan her bilgiyi 
edinebilmemiz de, bir o kadar gereklidir. İnsanlarla kurduğumuz 
kusurlu ilişkiler, alkolizm dâhil olmak üzere, çektiğimiz sıkıntıla-
rın çoğunun en belirgin nedeni olduğundan, başka hiçbir inceleme 
bize bundan daha tatmin edici ve değerli sonuçlar sağlamayacaktır. 
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Kişisel ilişkilerimiz üzerine sakin ve dikkatli bir şekilde düşünmek, 
iç görümüzü derinleştirebilir. Yüzeysel hatalarımızın çok ötesine 
geçip, temeldeki bozukluklarımızı, bazen tüm yaşam tarzımızı et-
kileyen kusurlarımızı anlamaya çalışabiliriz. Deneyimlerimiz, tam 
ve mükemmel bir incelemenin çok güzel sonuçlar verdiğini gös-
termiştir.

Daha sonra kendimize insanlara ‘zarar’ verdik derken neyi 
kastettiğimizi sorabiliriz. İnsanlar birbirlerine ne tür ‘zararlar’ verir 
ki? ‘Zarar’ kelimesini kısaca tanımlarsak, ‘çatışma halindeki içgü-
dülerin insanlara verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal 
hasar’ diye adlandırabiliriz. Eğer sürekli olarak kötü bir ruh hali 
içindeysek, insanlarda da öfke uyandırırız. Eğer yalan söylersek ya 
da hile yaparsak, insanları yalnız mallarından değil duygusal den-
gelerinden ve iç huzurlarından da ederiz. Bu, aslında onlara bize 
karşı kin beslemeleri ve bizi hor görmeleri için çıkarılan bir dave-
tiyedir. Eğer cinsel yaşantımızda bencilsek, partnerimizin kıskanç-
lık, mutsuzluk ve misilleme duygularını uyandırabiliriz.

Zararlı, yanlış davranışlarımızın tümü bu saydıklarımızdan 
ibaret değildir. Bazen aynı derecede zararlı olabilen ama zor fark 
edilen örnekleri düşünelim. Varsayalım ki, aile hayatımızda cimri, 
sorumsuz, duygusuz ve soğuk davranıyoruz. Ya da çabucak kızan, 
kusur bulan, sabırsız ve şakadan anlamayan biriyiz. Ailenin bir 
üyesine aşırı ilgi gösterirken diğerlerini ihmal ediyoruz. Katı bir 
disiplin uygulayarak ya da en ufak teferruatına kadar günlük hayat-
larına yön vermeye kalkışarak, ailemiz üzerinde otorite kurmaya 
çalışırsak, ne olur? Bunalım içinde bocaladığımızda, kendimize 
karşı duyduğumuz acıma duygusu vücudumuzdaki her gözenek-
ten adeta fışkırdığında ve bu duyguyu çevremizdekilere de aşıla-
dığımızda neler olacaktır? İnsanlara verdiğimiz ve biz alkoliklerle 
yaşamayı güçleştiren hatta çoğu kez dayanılmaz kılan bu zararların 
listesi sonsuza dek uzatılabilir. Ayrıca bu tür kişilik bozukluklarını 
dış dünyamıza yansıttığımızda, evde neden olduğumuz kadar bü-
yük sıkıntılara dışarıda da aynı şekilde neden olabiliriz.
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Bu insan ilişkileri alanının bütününü titizlikle gözden geçirdik-
ten ve sahip olduğumuz kişilik özelliklerinin tam olarak hangileri-
nin başkalarını incittiğine ve rahatsız ettiğine karar verdikten sonra, 
artık incittiğimiz insanları hatırlamak için belleklerimizi zorlamaya 
başlayabiliriz. Yakın çevremizde olanları ve en derinden zarar ver-
diklerimizi hatırlamak pek güç olmasa gerek. Daha sonra hafızala-
rımızın izin verdiği kadar hayatlarımızda yıl yıl geriye gittikçe dav-
ranışlarımızdan şu ya da bu ölçüde etkilenmiş insanların muhakkak 
ki, uzun bir listesini yapmak durumunda kalacağız. Elbette her bir 
maddeyi dikkatlice düşünmeli ve tartmalıyız. Yaptıklarımızı itiraf 
ederken, bir yandan da bize yapılan gerçek ya da hayali yanlışları 
affetmek için kendimizi zorlamalıyız. Hem kendimize dair hem de 
başkalarına dair aşırı yargılardan kaçınmalıyız. Kendi kusurlarımı-
zı da başkalarının kusurlarını da abartmamalıyız. Hedefimiz, sakin 
ve tarafsız bir bakış açısı olmalıdır.  

Şayet bocalayacak olursak, bu basamaktaki A.A. deneyiminin 
başkaları için ne anlama geldiğini anımsayarak kararlılığımızı ye-
niden kazanabilir ve moralimizi yükseltebiliriz. Bu, dostlarımızdan 
ve Tanrı’dan soyutlanmamızın sonunun başlangıcıdır.
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DOKUZUNCU BASAMAK 

 

"Daha önce zararımız dokunan kişilerden, onları 
veya başkalarını rahatsız etmeyeceğimizden emin 
olduğumuz zaman doğrudan özür diledik ve hata-

larımızı mümkün olduğu kadar telafi ettik.”

Sağduyu, dikkatli zamanlama, cesaret ve ihtiyat. Bunlar Doku-
zuncu Basamak’ta ihtiyaç duyacağımız niteliklerdir. 

Zarar verdiğimiz insanların listesini çıkardıktan, her olay üze-
rinde etraflıca kafa yorduktan ve ilerlerken doğru bir tutuma sahip 
olmaya çabaladıktan sonra, doğrudan özür dileyeceğimiz kişilerin 
birkaç gruba ayrıldığını göreceğiz. Bazılarından, ayıklığımızı sür-
düreceğimizden emin olur olmaz af dileriz. Bazı kişilere verdiği-
miz zararları ancak kısmen telafi edebiliriz, çünkü açıklayacağımız 
konular bu kimselere yarardan çok zarar verebilir. Kimi zaman ey-
lemin ertelenmesi gerekir; kimi zaman ise, durumun doğası gereği 
hiçbir zaman doğrudan kişisel temas kuramayız. 

Çoğumuz Adsız Alkolikler’e katıldığımız günden itibaren bel-
li başlı konularda doğrudan özür dilemeye ve hatalarımızı telafi 
edeceğimizi söylemeye başlarız. Ailelerimize programı gerçekten 
deneyeceğimizi söylediğimiz an, süreç başlamış demektir. Bu ko-
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nuda zamanlama ya da temkin nadiren sorun olur. İstediğimiz şey, 
kapıyı açıp müjdeyi haykırmaktır. İlk toplantımızdan döndükten 
sonra ya da ‘Adsız Alkolikler’ kitabını bitirdiğimizde, genellikle 
aile fertleriyle oturup alkol nedeniyle yol açtığımız zararı kabule 
hazır hâle geliriz.  Neredeyse her zaman daha ileriye gitmek ve bizi 
beraber yaşaması zor kişiler haline getirmiş diğer kusurlarımızı da 
itiraf etmek isteriz. Bu çok farklı bir olay olacaktır; sorunlarımız 
için ailemizi (ve diğer herkesi) suçlamakla kendimize sövmek ara-
sında bocalayarak gidip geldiğimiz akşamdan kalma sabahlardan 
çok farklı bir durum. İlk aşamada gereksinim duyduğumuz tek şey, 
kusurlarımıza dair genel bir itirafta bulunmaktır. Bazı çok can sı-
kıcı olayları yeniden gündeme getirmek pek akıllıca olmayabilir. 
Sağduyulu davranıp acele etmemeliyiz. En kötüyü açıklamaya çok 
istekli olsak da, iç huzurumuzu başkalarını kırarak sağlayamayaca-
ğımızı aklımızdan çıkarmamalıyız! 

Aynı yaklaşım iş ortamımızda da geçerlidir. Öncelikle, içki 
problemimize dair her şeyi bilen ve bundan en fazla etkilenmiş olan 
birkaç kişiyi aklımıza getireceğiz. Fakat bu yakın çevreyle ailemiz-
le olduğumuzdan daha temkinli olmamız gerekebilir. Haftalarca ya 
da daha uzun süre hiçbir şey söylememek isteyebiliriz. Öncelik-
le, A.A.’nın yolunda olduğumuzdan emin olmalıyız. Ardından bu 
kimselere gidip, A.A.’nın felsefesini anlatır ve ne yapmak istediği-
mizi izah ederiz. Bundan sonra da sebep olduğumuz zararı rahatça 
kabul eder ve af dileyebiliriz. Maddi ya da diğer her çeşit borcumu-
zu ödeyebilir ya da ödeme sözü verebiliriz. Çoğu insanın böylesine 
bir samimiyete vereceği içten tepkiler, bizi genellikle hayrete düşü-
recektir. Bize en sert ve en haklı eleştirileri yöneltenler bile daha ilk 
sınavımızda sıklıkla bizimle orta yolda buluşacaktır.  

Bu onay ve övgü atmosferi bizim için öyle heyecan verici ola-
bilir ki, daha fazlasını yaşamaya yönelik doymak bilmeyen bir iştah 
yaratarak dengemizi bozabilir. Veya nadiren de olsa, soğuk ve şüp-
heci bir tepki ile karşılaşıp aksi yöne itilebiliriz. Bu bizi tartışmaya 
ya da iddialarımızı ısrarla savunmaya iter. Belki de, cesaretimizin 
kırılmasına ve kötümserliğe kapılmamıza neden olur. Ama eğer 
önceden kendimizi bu gibi durumlar için iyi hazırlamışsak, bu tür 
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tepkiler bizi kararlı ve sarsılmaz hedefimizden caydıramayacaktır. 

Özür dileyip hatalarımızı telafi etmeye yöneldiğimiz bu ön sı-
navı atlattıktan sonra görevimizi tamamladığımız sonucuna vararak 
rehavete kapılabiliriz. Başarımızla yetinmek isteyebiliriz. Hâlen 
orada bizi bekleyen daha aşağılayıcı ve korkutucu buluşmalardan 
kaçınmak çok cazip gelebilir. Bu meselelerden sıyrılmak için ken-
dimize sık sık makul mazeretler yaratırız. Veya zamanın henüz er-
ken olduğunu, yaşamımızda ciddi bir yanlışı düzeltmek için kar-
şımıza çıkan pek çok fırsatı zaten kaçırdığımızı kendimize telkin 
ederek sorunları erteleyebiliriz. Tedbirli, sağduyulu davranıyoruz 
gibi gürünsek de, aslında kaçamak yollar aramaktır yaptığımız. 

Yeni yaşam yolumuzda kendimize güvenmeye başladığımızda 
ve davranışlarımızla çevremizdekileri gerçekten iyi yönde değiş-
tiğimize ikna ettiğimizde, alkol problemimizden çok ya da az et-
kilenmiş herkesle tam bir samimiyetle konuşmak genellikle emin 
bir yol olur. Bunu yaparken, ifşaatımızın karşımızdakine zarar ve-
rebileceği durumları hariç tutacağız. Bu konuşmalar doğal olarak, 
gelişigüzel başlayabilir. Fakat öyle olmazsa, bir noktada bütün ce-
saretimizi toplayıp doğrudan söz konusu kişiye hitaben içimizde-
kileri dökebiliriz. Zarar verdiklerimizin yanında gereğinden fazla 
pişmanlık içinde debelenmemiz gereksizdir, ancak bu aşamada di-
lenen özür daima içten ve cömert olmalıdır. 

Verdiğimiz zararı tümüyle itiraf etme isteğimizi sınırlandıra-
cak tek bir husus vardır; af dilediğimiz kişinin, yapacağımız iti-
raftan ciddi şekilde zarar görmesi. Yahut -ki bu da aynı derecede 
önemlidir-bundan başkalarının ciddi olarak zarar görmeleri. Ör-
neğin, evlilik dışı bir maceranın bütün teferruatının yükünü, bize 
güvenen eşimizin başına yıkamayız.

Böyle bir meselenin tartışılmasının zorunluluk olduğu durum-
larda bile, kim olursa olsun, üçüncü kişileri incitmekten kaçınma-
lıyız. Umursamazca başkalarının yükünü ağırlaştırmak, kendi yü-
kümüzü hafifletmez.  

Yaşamın bu prensibinin geçerli olduğu başka alanlarda da ken-
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dimizi bıçak sırtında hissedeceğimiz nazik durumlar olabilir. Ör-
neğin, firmamızın önemli miktardaki parasını ‘ödünç olarak’ veya 
‘kabarık bir masraf göstererek’ cebimize attık. Yine varsayın ki, 
biz hiçbir şey söylemezsek bu durum açığa çıkmayacak. İşten atı-
lacağımızı bile bile bu uygunsuzlukları firmaya itiraf eder miyiz? 
Ailemize ve evimize ne olacağını umursamaksızın yaptıklarımızı 
hemen itiraf hakkını kendimizde görür müyüz? Yoksa önce en kötü 
şekilde etkilenecek olanlara danışır mıyız? Meseleyi rehberimize 
ya da manevi danışmanıza açar, içtenlikle Tanrı’nın yardımı ve yol 
göstericiliğini dilerken, aynı zamanda da bedeli ne olursa olsun 
durum açıklığa kavuştuğunda doğru olanı yapma kararı mı alırız? 
Hiç kuşkusuz, tüm bu ikilemleri tam olarak çözümleyebilecek hız-
lı yanıtlar yoktur. Ama tüm çözümler, mevcut koşullarda mutlaka 
mümkün olduğunca çabuk meseleyi tamir etmeye yönelik istekli-
liği gerektirir. 

Hepsinden önemlisi, korktuğumuz için ertelemediğimizden 
emin olmalıyız. Zira geçmiş eylemlerimizin sorumluluklarını gö-
ğüslemek ve başkalarının iyiliği için üstümüze düşen sorumluluğu 
yüklenebilmek Dokuzuncu Basamağın özüdür. 



80

On İki Basamak ve On İki Gelenek

ONUNCU BASAMAK 

“Vicdan muhasebesine devam ettik ve hatalı 
olduğumuzu gördüğümüzde derhal itiraf ettik.”

İlk dokuz Basamak boyunca, kendimizi yeni bir yaşam mace-
rasına hazırlarız. Fakat Onuncu Basamak’a geldiğimizde artık A.A. 
yaşam biçimini gündelik hayatımızın içinde uygulamaya başlarız. 
Şimdi artık karar anı gelmiştir; her türlü koşulda ayık kalabilecek, 
duygusal dengemizi sürdürebilecek ve olumlu hedefler için yaşa-
yabilecek miyiz? 

Kuvvetli ve zayıf yönlerimizi sürekli olarak gözden geçirmek 
ve bu koşullarda gerçekten gelişmeye ve öğrenmeye arzulu olmak, 
bizim için bir zorunluluktur. Biz alkolikler bunu zor yoldan öğ-
rendik. Daha tecrübeli insanlar, tabii ki, her zaman her yerde ken-
dilerini inceleyip eleştirmişlerdir. Çünkü bilge insanlar bilirler ki, 
kendini arama ve öz eleştiriyi bir alışkanlık hâline getirmedikçe, 
sonuçlarını olduğu gibi kabul etmedikçe ve kusurlarını sabırla ve 
ısrarla düzeltmeye çalışmadıkça, kimse yaşamını düzene koyamaz. 

Bir önceki gece çok fazla içen biri, sabahleyin akşamdan kal-
ma olacağı için o günü de iyi yaşayamaz. Fakat içsek de içmesek 
de, hepimizin tecrübe ettiği başka bir tür akşamdan kalma durum 
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vardır.  Bu, duygusal sarhoşluktur; dünün ve bazen de bugünün 
olumsuz duygularının -kızgınlık, korku, kıskançlık ve benzeri- aşı-
rı derecede birikmesinin sonucu olan sarhoşluk durumu. Bu duygu 
öfke, korku, kıskançlık ve benzerleri olabilir. Eğer bugünü ve yarı-
nı huzur içinde yaşamak istiyorsak, bu tür akşamdan kalmaları mu-
hakkak ortadan kaldırmalıyız. Bu hastalıklı bir şekilde ve amaçsız-
ca geçmişimizin koridorlarında dolaşacağız demek değildir. Ama 
yanlışlarımızın hemen şimdi kabulünü ve düzeltilmesini gerekti-
rir. Yaptığımız bu hesaplaşma, geçmişle barışmamızı sağlar. Bu 
gerçekleştiğinde, maziyi gerçekten arkamızda bırakabiliriz. Bunu 
yapıp kendimizle barıştığımızda, yarının zorluklarının üstesinden 
gelebileceğiz demektir.  

İnsanların kendileriyle yaptıkları hesaplaşmalar temelde ben-
zer olsalar da, zaman faktörü bunları birbirinden ayırır; örneğin, 
anlık hesaplaşmalar vardır, bunları günün herhangi bir anında, duy-
gularımız karışmaya başlayıp da içinden çıkılmaz hale geldiğinde 
yaparız. Günün sonunda, yaptığımız hesaplaşmalarda geride bırak-
tığımız saatlerdeki olayları gözden geçiririz. Burada bir bilanço çı-
karır, iyi yaptığımız işleri ve olumsuz olanları düşünürüz. Ve niha-
yet rehberimiz veya manevi danışmanımızla birlikte, ya da yalnız 
yaptığımız bir önceki hesaplaşmadan bu yana olanları gözden ge-
çirdiğimiz durumlar vardır. Birçok A.A. üyesi, yıllık veya altı aylık 
vicdan muhasebesi yapar. Birçoğumuz ise dış dünyadan geçici ola-
rak sıyrılarak sakin bir şekilde, rahatsız edilmeden, kusurlarımızı 
tamir etmekten ve düşünceye dalmaktan hoşlanırız. Birçoğumuz 
ise, dış dünyadan geçici olarak sıyrılarak sakin bir şekilde, rahatsız 
edilmeden, kusurlarımızı tamir etmekten ve düşünceye dalmaktan 
hoşlanırız. 

Peki, tüm bunlar keyif kaçırıcı ve zaman alıcı şeyler değil 
mi? A.A.’lar uyku dışındaki saatlerinin çoğunu hatalarını ve so-
rumluluklarını düşünerek mi geçirmek zorundalar? Tabii ki, hayır. 
Hesaplaşmayı önemle vurguluyoruz. Çünkü pek çoğumuz, kendi 
kendini değerlendirme alışkanlığını gerçekten edinememiş durum-
da. Bu sağlıklı eylem, bir kez yerleşti mi o denli ilginç ve yararlı 
hâle gelecektir ki, onun için harcanan zaman kesinlikle boşa git-
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miş olmayacaktır. Zira kişinin kendini sorgulaması için harcadığı 
dakikalar, bazen de saatler, mutlaka günün daha sonraki kısmını 
daha iyi, daha mutlu geçirmesini sağlayacaktır. Ve zaman geçtikçe 
bu hesaplaşmalar alışılmadık ya da farklı şeylermiş gibi değil de, 
günlük yaşamımızın ayrılmaz parçalan hâline gelecektir.   

Anlık hesaplaşmayı incelemeden önce bu tür bir işlemin hangi 
durumlarda uygulanabileceğiniz göz atalım. 

Şurası gerçektir ki, huzursuzluk duyduğumuz anlarda, sebebi 
ne olursa olsun, bizimle ilgili, bize dair bir sıkıntı var demektir ve 
içimizde bir şeyler ters gidiyordur. Biri bizi incitirse ve buna kırılır-
sak, biz de hatalıyız demektir. Bu kuralın istisnası yok mu? ‘Haklı’ 
öfke olamaz mı? Biri bize hile yaparsa, öfkelenmeye hakkımız yok 
mu? Her zaman kendini haklı gören, kendini beğenmiş insanlara 
sinirlenmez miyiz? Biz A.A.’lar için bunlar tehlikeli istisnalardır. 
Bizler şunu anladık ki, haklı kızgınlıklar onları daha iyi idare etme 
yeteneğine sahip kişilere bırakılmalıdır. 

Kırgınlık, kızgınlık, öfke, sinir gibi negatif duygular biz alko-
liklere diğer insanlara verdiğinden çok daha büyük zarar verir. Bu 
duyguların haklı bir nedeni olup olmadığı çok önemli değildi. Bir 
öfke patlaması bütün bir günü mahvedebilir. Kafamızdan söküp 
atamadığımız bir garez ise bizi tümüyle perişan edebilir. Üstelik 
haklı ve haksız öfkeyi ayırabilecek kadar yetenekli de değiliz; öf-
kemizin her zaman haklı bir nedeni olduğunu biliyoruz. Kızgınlık, 
daha dengeli insanların ara sıra kendilerini kaptırdıkları bu lüks, 
bizleri sonu gelmez bir duygusal kargaşa içine sokabilir. Bu duy-
gusal ‘alkolsüz’ sarhoşluklar, bizi sık sık şişeye yöneltir. Diğer hu-
zursuzluklar; kıskançlık, haset, kin, kendine acıma veya gurur da 
hep aynı şeye neden olur.

Bu tür huzursuzluklar yaşadığımızda, yapacağımız anlık bir 
hesaplaşmanın duygusal fırtınaları sakinleştirmede büyük yararı 
olabilir. Bugün kendimizle yapacağımız kısa bir hesaplaşma ile-
ride günlük hayatımızda ortaya çıkacak başka farklı durumlarda 
da yerini bulabilir.  Uzun süreli problemlerin çözümü, mümkünse, 
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onlar için ayıracağımız özel zamanlara ertelenmelidir. Anlık hesap-
laşmalar, günlük iniş-çıkışlarımız, özellikle de insanların veya yeni 
olayların dengemizi bozduğu ve bizi hata yapmaya ittiği durumlar 
için daha uygundur. 

Tüm bu durumlarda kendimize hâkim olmamız, duruma dâhil 
olan şeyleri dürüst bir şekilde analiz etmemiz, hata bizde olduğun-
da bunu içtenlikle itiraf etmek istememiz ve şayet hata başka bir 
kişide ise, affetmeyi de aynı derecede içtenlikle yapabilmemiz ge-
rekmektedir. Eski alışkanlıklarımızdan kaynaklanan hatalara tekrar 
tekrar düştüğümüzde cesaretimiz kırılmamalıdır, çünkü bu uygu-
lamalar kolay değildir. Mükemmeliyetin değil, gelişimin peşinde 
olmalıyız. 

Yapmamız gereken ilk şey, kendimize hâkim olmayı, kendi-
mizi dizginlemeyi öğrenmektir. Bu en yüksek dereceden önem arz 
eder. Ağzımızdan çıkanı tartıp biçmeden aceleyle konuştuğumuz 
zaman, doğru düşünme ve hoşgörülü olma yeteneğimiz bizi anında 
terk eder. Düşüncesiz, nezaketsiz bir eleştiri veya acele bir karar, 
birisiyle ilişkimizi tüm bir gün veya yıl boyunca bozabilir. Hiçbir 
şey gerektiği yerde dilini tutma, nezaketini koruma kadar faydalı 
olamaz. Fevri, aceleci eleştirilerden ve öfkeli, sinirli tartışmalar-
dan kaçınmak zorundayız. Aynı şey somurtmak veya küçük gör-
mek için de geçerlidir. Bunlar kin, kibir ve gururla beslenmiş tu-
zaklardır. Bunlardan uzak durmalıyız; bizi içine çektiklerinde, geri 
çekilip düşünmeliyiz ve eğer yapamıyorsak kendimizi bu yönde 
eğitmeliyiz. Çünkü kendimizi otomatik olarak dizginleyecek duru-
ma gelmedikçe ne iyi davranışlarda bulunabilir ne de olumlu dü-
şünebiliriz. 

Kendimize hâkim olmamızı gerektiren sorunlar sadece tatsız 
durumlar ya da beklenmedik olaylar değildir. İtibar ve maddi ba-
şarı elde etmeye başladığımızda da, aynı ölçüde dikkatli olmalıyız. 
Çünkü kimse, kişisel başarıları bizim sevdiğimiz kadar sevmemiş-
tir. Başarıyı adeta, bizi coşturmakta hiçbir zaman yetersiz kalma-
mış bir şarabı içercesine içtik. Bazen şansımız yaver gidip geçici 
başarılar kazandığımızda, insanlara ve koşullara karşı daha büyük 
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zaferler kazanma hayallerine sürüklendik. Kendimize duyduğu-
muz güven ve kibirle körleşmiş halde ‘önemli kişiyi’ oynamaya 
yatkındık. Elbette, çevremizdeki insanlar ya sıkılmış ya da incin-
miş şekilde bize yüzlerini çevirdiler. 

Şimdi A.A.’dayız ve ayığız, dostlarımızın ve eski iş arkadaşla-
rımızın saygısını, güvenini yeniden kazanmaya çalışırken daha da 
uyanık olmamız gerekiyor; ‘önemli kişi’ aldatmacasına kendimizi 
kaptırmamak için ayıklığımızın Tanrı’nın bir lütfu olduğunu ve ba-
şarımızın bizden çok O’na ait olduğunu hiç aklımızdan çıkarma-
malıyız.  

Sonunda, biz de dahil olmak üzere tüm insanların duygusal 
açıdan bir ölçüde hasta olduklarını ve sık sık hata yaptıklarını anla-
maya başlarız ve ancak bundan sonra gerçek hoşgörüye yaklaşarak 
dostlarımızı gerçekten sevmenin ne anlama geldiğini idrak ederiz. 
Bu yolda ilerledikçe göreceğiz ki, bizler gibi gelişim sancıları çe-
ken insanlardan tarafından incinmek, onlara gücenmek ya da kız-
mak son derecede anlamsızdır. 

Hayata ve insanlara bakış açımızda böylesine köklü bir deği-
şimin gerçekleşmesi, belki de, çok uzun zaman alacaktır. Herkesi 
sevdiğini açıkça iddia edebilecek ve öyle davranabilecek kişilerin 
sayısı pek fazla değildir. Çoğumuz ancak birkaç kişiyi sevdiğimizi, 
birçok kişiye karşı bize zarar vermedikleri sürece kayıtsız kaldığı-
mızı, geriye kalanlardan ise gerçekten hoşlanmadığımızı hatta belki 
nefret ettiğimizi kabul etmek zorundayız. Bu tür tutumlar toplumda 
çok yaygın olmakla birlikte, biz A.A.’lar dengemizi korumak için 
çok daha iyi bir yaklaşım geliştirmeye muhtacız. Derinden nefret 
etmeye dayanamayız. Birkaç kişiyi ona sahip çıkarcasına sevebile-
ceğimiz, pek çoğuna kayıtsız kalabileceğimiz ve herhangi birinden 
korkmaya veya nefret etmeye devam edebileceğimiz düşüncesini 
yavaş yavaş da olsa yenmek ve terk etmek zorundayız.

Sevdiklerimizden mantıksız taleplerde bulunmayı bırakmak 
için çaba sarf edebiliriz. Kayıtsız kaldığımız durumlarda nezaket 
göstermeye başlayabiliriz. Sevmediklerimize adil ve kibar olmaya 
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başlayabilir, onları anlamak ve onlara yardımcı olmak için zahmete 
girebiliriz.  

Herhangi birini hayal kırıklığına uğrattığımızda, bunu çabuk-
ça önce kendimize ve bir yararı olacaksa ardından o kişiye itiraf 
edebiliriz. Nezaket, nezaket, hakkaniyet ve sevgi hemen herkesle 
uyum yakalayabilmenin temel taşlarıdır. Şüpheye düştüğümüzde, 
her zaman durup: “Tanrı’nın dediği olur,” diyebiliriz. Ve sık sık 
kendimize: “Bugün başkalarına, bana davranılmasını istediğim 
gibi davranıyorum?” diye sorabiliriz. 

Birçoğumuz, akşam olduğunda, muhtemelen uyumadan önce 
günün muhasebesini yaparız. Bunun her zaman hata ve yanlışlarla 
ilgili olmadığını belirtmekte fayda var. Şayet en azından bir şeyle-
ri doğru yapmamışsak o gün gerçekten de kötü geçmiş demektir. 
Uyanık olduğumuz saatler genellikle yapıcı şeylerle dolu olmalıdır. 
İyi düşünce ve niyetler, olumlu eylemler her zaman gözlerimizin 
önündedir. Çok çaba gösterip başarısız kalsak bile gösterdiğimiz 
çabayı büyük bir kazanç sayabiliriz. Böylece başarısızlık sancıla-
rı, kazançlar hâline dönüşür. Bunlardan, ileriye gitmek için ihtiyaç 
duyduğumuz motivasyonu çıkarırız. Bir keresinde bir bilge kişi, 
tüm ruhsal gelişimin kaynağının acı olduğunu söylemişti. Ayık-
lığa ulaşmadan önce içmenin acılarını, huzura kavuşmadan önce 
de duygusal karmaşaları yaşamak zorunda olduğumuzu bilen biz 
A.A.’lar onun bu görüşünü canı gönülden paylaşırız.

Muhasebe defterimizde o günün borçlar kısmına gelince, yan-
lış görünen her düşünce ve eylemde bizi harekete geçiren dürtüle-
rin neler olduğunu dikkatle incelemeliyiz. Çoğu durumda dürtüle-
rimizin ne olduğunu görmek ve anlamak zor olmayacaktır. Gurura, 
öfkeye, kıskançlığa, endişeye ya da korkuya kapıldığımızda bunlar 
davranışlarımıza yansıdı; hepsi bu. O zaman yanlış düşünüp yanlış 
davrandığımızı kabul etmeli ve nasıl daha iyi ve doğru düşünme-
miz gerektiğini görmeye çalışmalıyız. Sonra Tanrı’dan, aldığımız 
bu dersi gelecekte de uygulamamıza yardım etmesini dilemeliyiz. 
Tabii, bu arada ihmal ettiğimiz özürleri de dilememiz gerekir. 
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Fakat başka durumlarda ise, sadece çok yakından bir incele-
me gerçek dürtülerimizin ne olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu du-
rumlarda en eski düşmanımız olan rasyonelleştirme devreye girip 
tamamen yanlış olan bir tutumu, çeşitli mantık oyunlarıyla haklı 
gibi gösterebilir. Burada bizi yanlışlığa iten, hakikatte ortada haklı 
neden ve gerekçeler olmadığı halde kendimizi haklı sanmamızdır. 

Asıl amacımız, tamamen gereksiz bir tartışmayı kazanmak 
iken, buna ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz birine ‘yapıcı eleştiri-
lerde’ bulunuruz. Ya da asıl maksadımız orada olmayan birini aşağı 
çekerek kendimizi ondan üstün hissetmek iken, yanımızdakilerin 
o kişiyi anlamasına yardımcı olmak için ondan bahsettiğimizi dü-
şünürüz. Bazen sevdiğimiz kimseleri incittiğimiz de olur, çünkü 
onlara bir ders verilmesi gerektiğine inanmışızdır; burada da asıl 
amacımız o kimseye bir ceza vermektir. Bunalımda olduğumuz-
dan, kendimizi hiç iyi hissetmediğimizden yakınırız, ama aslında 
beklediğimiz şefkat ve ilgidir. Zihnin ve duyguların bu tuhaf özel-
liği, kötü bir nedeni iyi bir neden gibi göstermeye yönelik bu inatçı 
tutum, insan ilişkilerine baştan aşağı nüfuz etmiştir. En basit bir 
eylemin ya da düşüncenin altında bile, bu sinsi ve anlaşılması zor 
‘hep ben haklıyım’ inancı yatıyor olabilir. Bu kusurları görüp anla-
yabilmek, kabullenmek ve düzeltmek kişiliğimizi geliştirmenin ve 
iyi bir yaşamın özüdür. Verilen zarardan dürüstçe pişmanlık duy-
mak, bize bahşedilen lütuflara içtenlikle minnettarlık duymak ve 
yarın daha iyi şeyler yapmak için arzu duymak daimi arayışı içinde 
olacağımız temel unsurlardır.

Günümüzü böylece gözden geçirerek, yaptığımız iyi şeyleri de 
düşündükten ve vicdanımızı korkusuzca ve tarafsızca yokladıktan 
sonra, Tanrı’ya bize bahşettiği nimetler için şükreder ve vicdanımız 
rahat uyuyabiliriz.



87

On İki Basamak ve On İki Gelenek

ON BİRİNCİ BASAMAK 

“Dua ve meditasyon yoluyla, algıladığımız anlam-
daki Tanrı ile bilinçli bağlantımızı geliştirmeye 

devam ettik. O’nun bizim için isteğini anlamamızı 
sağlaması ve bize yerine getirebilme gücü vermesi 

için dua ettik.”

Tanrı ile bilinçli bir şekilde bağ kurabilmek için kullandığımız 
başlıca araçlar dua ve meditasyondur.  

Biz A.A.’lar aktif insanlarız. Çoğumuz hayatta ilk defa yaşa-
mın gerçekleriyle uğraşmanın hazzını yaşıyor ve aramıza katılan 
her alkoliğe gayretli şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yüz-
den dua, tefekkür ve meditasyonu pek de gerekli olmayan şeyler 
olarak görmememize şaşmamalı. Şüphesiz, ara sıra karşılaştığımız 
acil durumlarda bize yardımcı olabileceklerini düşünürüz, ama ge-
nelde çoğumuz onları, üzerlerinden dolaylı fayda sağlamayı umdu-
ğumuz, din adamlarının gizemli bir hüneri olarak görmeye eğilim-
liyizdir; ya da belki, bu tür şeylere hiç inanmayız.  

Aramıza yeni katılanlardan bazıları ya da vaktiyle agnostik 
olup hâlen kendilerinden Üstün Güç olarak A.A.’yı seçmekte ıs-
rar edenler, mantık ve tüm tecrübelere karşın hâlen duanın gücüne 
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ikna olmayabilir ve karşı çıkabilirler. Bir zamanlar böyle düşünmüş 
olanlarımız, kuşkusuz bu durumu anlayabilir ve hoşgörüyle karşı-
layabilirler. Derinlerimizde bir yerde herhangi bir Tanrı’ya boyun 
eğme fikrine ısrarla başkaldıran bir şey olduğunu iyi hatırlarız. Ço-
ğumuz, hiçbir şekilde Tanrı’nın olmadığını ‘kanıtlayan’ güçlü bir 
mantığa da sahiptik. Tanrı olsa, dünyadaki tüm o kazalar, hastalık-
lar, acımasızlıklar ve adaletsizlikler olur muydu? Ya, istenmeyen 
doğumların ve kontrol edilemeyen şartların doğrudan ürünü olan 
mutsuz yaşamlar? Elbette bu düzende adalet olamazdı. Ve bu da, 
Tanrı yok demekti.  

Bazen ise başka bir yola başvurduk. “Tabii,” dedik kendi ken-
dimize, “tavuk yumurtadan önce gelmiş olabilir.” Kuşkusuz, evre-
nin bir çeşit ‘ilk nedeni’ vardı. Belki, Atom Tanrısı idi; dönüşümlü 
olarak ısınıp soğuyabilen bir Tanrı. Ama insanlardan haberi olan 
ve onları umursayan bir Tanrı’nın varlığı için hiçbir kanıt olmadığı 
kesindi. Muhakkak ki, A.A.’yı sevmiştik ve mucizeler yarattığını 
söylemekten çekinmiyorduk. Fakat adeta gözde teorisinin çürütül-
mesinden çekindiği için deney yapmayı reddeden bir bilim insanı 
gibi inatla duadan kaçınıyorduk. Elbette, sonunda deneyi yaptık ve 
bunu beklemediğimiz sonuçlar takip ettiğinde daha farklı hisset-
tik; hatta artık aksini biliyorduk ve böylelikle duaya inanır olduk. 
Ve deneyen herkesin aynı şeyi yaşayacağını gördük. “Duaya burun 
kıvıranların hemen hepsi yeterince dua etmeyi denememiş olanlar-
dır,” sözü yerinde söylenmiş bir sözdü. 

İçimizden dua etmeyi alışkanlık haline getirmiş olanlarımız 
nasıl hava, yemek ve güneş ışığı olmadan yapamıyorsa duasız da 
yapamazlar. Üstelik aynı sebepten ötürü. Havayı, ışığı ya da yeme-
ği reddettiğimizde, vücudumuz çile çeker. Dua, meditasyon ya da 
tefekküre yüz çevirdiğimizde de aynı şekilde zihnimizi, duyguları-
mızı ve sezgilerimizi yaşamsal önem taşıyan bir destekten mahrum 
bırakmış oluruz. Vücut için söz konusu olan besin yetmezliği ruh 
için de söz konusu. Hepimiz Tanrı’nın gerçekliğinin verdiği ışığa, 
O’nun gücünden beslenmeye ve lütfuyla dolu atmosferde yaşama-
ya ihtiyaç duyarız. A.A. yaşam tarzı bu ebedi ve ezeli gerçekle şa-
şırtıcı bir biçimde uyum hâlindedir.
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.İnsanın kendini araması ile dua, meditasyon ve tefekkür ara-
sında doğrudan ilişki vardır. Ayrı ayrı ele alındıklarında bu eylem-
ler rahatlama ve daha birçok yararlar sağlayabilirler. Ama mantık-
sal bir örgü içinde, karşılıklı etkileşim hâlinde düşünüldüklerinde 
yaşamın sarsılmaz temelini oluştururlar. Zaman zaman Tanrı’nın 
nihai ve kesin gerçekliğine bir an olsun bakma şansı elde edebili-
riz; o kapı bize aralanır ve Yaratıcımızın isteğini anlamaya çalışırız. 
Bocalayarak da olsa O’nun yolunda yürümeye çalıştığımız sürece, 
bu âlemdeki kaderimizin güvenceye alınmış olduğu hissi bize hu-
zur ve rahatlık verir.  

Görüldüğü üzere, kendimizi aramak, doğamızın karanlık ve 
negatif yanlarına yeni bir vizyon, eylem ve lütuf getirmek için kul-
landığımız bir araçtır. Tanrı’nın yardımına erişmemizi sağlayacak 
türden alçakgönüllülüğü geliştirmek için attığımız bir adımdır. 
Ama yine de sadece bir adımdır. Biz daha da ileri gitmek isteriz.  

En kötümüz de dahil hepimizin içinde olan iyinin çiçek açma-
sını ve büyümesini isteyeceğiz. Bizi zinde tutacak havaya ve bol 
bol yiyeceğe ihtiyaç duyacağımız kesindir. Ama her şeyden önce 
güneş ışığı isteyeceğiz çünkü hiçbir şey karanlıkta büyüyemez. 
Güneşe doğru ilk adımımız meditasyondur. Peki nasıl meditasyon 
yapmalıyız?   

Çağlar boyunca insanlık dua, tefekkür ve meditasyona dair uç-
suz bucaksız deneyimler edinmiştir. Dünyanın kütüphaneleri, tapı-
nak ve ibadethaneleri arayışta olan herkes için birer hazinedir. Öyle 
umulur ki; tefekküre, meditasyona ağırlık veren herhangi bir dinle 
bağlantısı olan her A. A., artık bu eylemi daha önce hiç yapmadığı 
kadar tutkuyla sürdürsün. Peki, geriye kalanlar; biz nasıl başlaya-
cağını bile bilmeyen talihsizler ne olacağız?  

Şöyle başlayabiliriz, mesela: Önce gerçekten güzel bir dua bu-
lalım. Çok aramamıza gerek yok; tüm dinlerden önemli kimseler 
bize muazzam malzemeler bıraktılar. Şimdi, klasik bir tanesine de-
ğerlendirelim.  

Bu duanın yazarı yüzlerce yıldan beri aziz olarak kabul edilen 
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bir adam. Bu bizi ürkütmemeli, çünkü bir alkolik olmamakla bera-
ber, bu adam da, tıpkı bizim gibi duygusal çalkantılar geçirmiş. Bu 
sancılı deneyimi tamamlandığında ettiği bu dua, o zaman gördük-
lerinin, hissettiklerinin ve olmayı arzuladıklarının ifadesi olmuş:   

 “Tanrım, beni senin huzurunun bir aracı yap,

Nefretin olduğu yerde sevgi tohumları atayım,

Nerede haksızlık varsa oraya bağışlama ruhu götürebileyim,

Ahenksizliğin olduğu yerde, ahengi sağlayabileyim,

Yanlışın olduğu yere gerçeği getireyim,

Kuşkunun olduğu yere inancı,

Umutsuzluğun olduğu yere umudu,

Üzüntünün olduğu yere neşe saçabileyim,

Karanlığın olduğu yerde ışık olayım.

Tanrım, teskin edilmekten çok teskin etmeye çalışmamı sağla,

Anlaşılmaktan çok anlamamı ve sevilmekten çok sevebilmemi sağla.

Çünkü, veriştedir alışımız,

Bağışlarken bağışlanırız,

Ve ölürken doğarız,

Sonsuz hayata.

Âmin.” 

Şimdi yeni başlayanlar olarak, bu duayı oldukça yavaş bir 
biçimde, her kelimenin tadına vararak ve her söz ile fikrin derin 
manasını özümsemeye çalışarak birkaç kez okumayı deneyebiliriz. 
Buradaki arkadaşımızın söylediği her şeye direnmekten vazgeçme-
memiz faydalı olacaktır, zira bu konularda tartışmaya yer yoktur. 
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Bilen birinin düşüncelerini sükûnetle dinleyerek ya da okuyarak 
tecrübe kazanır ve öğreniriz.  

Bırakalım kendimizi; güneşli bir sahilde uzanırcasına rahat-
layalım ve bu duanın lütfunun bizi sarıp sarmalayan atmosferini 
derin nefeslerle içimize çekelim. Bu kelimelerin taşıdığı manevi 
güçten, güzellikten ve sevgiden pay almaya çalışalım. Onlarla güç-
lenelim ve yücelelim. Önümüzdeki denize bakıp sırrını kavramaya 
çalışalım ve gözlerimizi, hâlâ göremediğimiz mucizeleri arayaca-
ğımız ufka çevirelim.

“Saçmalık,” der bir ses, “Bunlar ahmaklık. Hiç mantıklı de-
ğil!.” 

Böyle düşünceler aklımıza girdiğinde, kederle, bir zamanlar 
hakikati şişelerde bulmak için düş gücümüzü ne kadar zorladığı-
mızı hatırlayabiliriz. Evet, kendimizi bu tür hayallere coşkuyla 
kaptırırdık, öyle değil mi? Ve ayık olmamıza karşın bugünlerde de 
sık sık aynı şeyi yapmıyor muyuz? Belki de, sorunumuz hayal gü-
cümüzü kullanıyor oluşumuz değildi. Belki de, gerçek sorun hayal 
gücümüzü doğru hedeflere yöneltmekteki büyük yeteneksizliği-
mizdi. Yapıcı hayal gücüne dair kötü hiçbir şey söylenemez; tüm 
esaslı başarılar ona bağlıdır. Ne de olsa hiç kimse önce planlarını 
yapmadan bir evi inşa edemez. Meditasyon ya da tefekkür de bu-
nun gibidir. Manevi hedefimize yönelmeden önce, onu gözümüzün 
önüne getirmemize yardımcı olur. Öyleyse o güneşli sahile geri 
dönelim. Siz tercih ederseniz burayı bir ova ya da dağ olarak da 
düşünebilirsiniz.  

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

Tekrar duamızı okur ve yine özünde saklı olanın ne olduğunu 
görmeye çalışırız. Şimdi duayı ilk defa okumuş olan adamı düşü-
neceğiz. Her şeyden önce o bir ‘araç’ olmak istiyordu. Sonra gö-
türebileceği herkese sevgi, af, ahenk, gerçek, inanç, ümit, ışık ve 
mutluluk götürebilme lütfunu diledi.  
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Daha sonra bunu kendine dair bir isteğin ve umudun ifadesi 
izledi. Tanrı isterse eğer, bu hazinelere kendisinin de ulaşabilece-
ğini ümit etti. Bunu ‘kendini unutmak’ diye adlandırdığı yöntemle 
yapmayı deneyecekti. Peki, ‘kendini unutmak’ ile kastettiği neydi 
ve bunun için ne gibi yollar öneriyordu? 

Teselli edilmektense teselli etmenin, anlaşılmaktansa anlama-
nın ve bağışlanmaktansa bağışlamanın daha iyi olacağına inandı. 

Bu kadarı, elbette, ancak meditasyon ya da dua bir kısmı olabi-
lir. Manevi dünyaya ilk adımımız diyebiliriz, belki. Bu ilk adımı, şu 
anda yolun neresinde bulunduğumuzu dikkatle saptamak ve bir an 
için de olsa yakalamaya çalıştığımız ideale biraz daha yakın olabil-
seydik yaşamlarımızda gerçekleşebilecek değişiklikleri düşünmek 
izlemelidir. Meditasyon da tefekkür de sürekli olarak geliştirilebi-
len şeylerdir. Ne derinliğinin ne de genişliğinin sınırı vardır. Ger-
çek yaşamda uygulanabilirliğinin de yüksek olduğunu hatırlama-
lıyız. Esas olarak bireysel bir serüvendir, her birimizin kendimize 
özgü yöntemimizle başarabileceğimiz bir olgudur. Fakat amacı her 
zaman aynıdır: Tanrı ile O’nun lütfu, bilgeliği ve sevgisi ile olan bi-
linçli bağımızı geliştirmek. Sunduğu ilk meyvelerden biri duygusal 
dengedir. Bu sayede anladığımız şekliyle Tanrı ile aramızdaki bağı 
genişletebilir ve derinleştirebiliriz.  

Peki, ya dua? Dua yüreklerimizi ve zihinlerimizi Tanrı’ya yük-
seltmektir ve bu bağlamda meditasyonu da içinde barındırır. Bunu 
nasıl yaparız? Dua, meditasyon ile ne şekilde uyumludur? Sıklıkla 
anlaşıldığı üzere dua Tanrı’ya yakarıştır. Tanrıyla aramızda mev-
cut kanalı mümkün olduğunca açarak kendimiz ve diğerleri için en 
çok gereken şeyleri dileriz. İhtiyaçlarımızın tümünün On Birinci 
Basamakta iyice tanımlandığını düşünürüz. On Birinci Basamak 
şöyle der: “....O’nun bizim için olan iradesini bilmek ve bu irade-
yi gerçekleştirme gücü....” Bunları günün herhangi bir bölümünde 
dileyebiliriz 

Sabahları önümüzdeki saatleri düşünürüz. Belki, o gün ya-
pacaklarımızı, yapacaklarımızın karşımıza çıkarabileceği faydalı 
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olabilme ve yardımcı olabilme fırsatlarını ya da beraberinde ge-
tireceği özel sorunları düşünürüz. Belki de, içinde bulunduğumuz 
gün, dünden kalma ciddi ve henüz çözümlenmemiş bir sorunun de-
vamına tanık olacaktır. Bizi birincil olarak baştan çıkarabilecek şey 
belli sorunlara belli çözümleri istemek ve başkalarına halihazırda 
yardım edilmelerini düşündüğümüz şekilde yardım etme kabiliye-
tini dilemek olacaktır. Bu durumda Tanrı’dan işleri bizim yapaca-
ğımız gibi yapmasını istemiş oluruz. Bu yüzden gerçek değerini 
görmek için her isteği dikkatli bir şekilde gözden geçirmeliyiz. Her 
halükârda belli başlı isteklerde bulunurken, “eğer dilediğin bu ise,” 
şeklinde bitirmemiz yerinde olacaktır. Tanrı’dan gün boyu yalnızca 
bizi o gün için iradesini en iyi anlayacak anlayışa kavuşturmasını 
ve bu iradeyi hayata dökme lütfunu bize göstermesini dileriz.  

Gün içerisinde üstesinden gelmemiz gereken durumlar ve ver-
memiz gereken kararlar baş gösterdikçe, olduğumuz yerde durur 
ve basit isteğimizi tekrarlarız: “Benim değil, senin iraden tecelli 
etsin.” Bu durumlarda çok fazla duygusal rahatsızlık hissedersek 
okumalarımızda ya da meditasyon sırasında bize cazip gelmiş bir 
duayı ya da sözü hatırladığımız takdirde, kendi kendimize tekrar-
lamamız, muhakkak ki, dengemizi daha rahat korumamızı sağlaya-
caktır. Sadece onu tekrar tekrar kendimize söylemek bile genelde 
öfke, korku, kırgınlık ya da yanlış anlaşılma ile tıkanmış bir kana-
lı açmamıza ve stres anında bizi en çok destekleyecek şeye, yani 
kendimizinki için değil Tanrı’nın iradesi için olan arayışımıza dön-
memize yardımcı olacaktır. Bu kritik anlarda, kendimize, “teselli 
edilmektense etmenin, anlaşılmaktansa anlamanın, sevilmektense 
sevmenin” daha iyi olduğunu hatırlatırsak On Birinci Basamak’ın 
amacı doğrultusunda davranmış oluruz.   

“Neden bizi rahatsız eden, zorda kaldığımız bir konuyu doğru-
dan Tanrı’ya götüremiyor ve dua sırasında kesin ve nihai cevaplar 
alamıyoruz?” sorusunun genelde sorulması, elbette, mantıklı ve 
anlaşılırdır.  

Bu yapılabilir ama sakıncaları da vardır. A.A.’lar, evle ilgili 
sarsıcı bir kriz için veya mali bir bunalımdan küçük bir hatanın dü-
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zeltilmesine kadar yayılan geniş bir sorunlar yelpazesi için iman ve 
içtenlikle Tanrı’nın açık rehberliğini dilerler. Ne var ki, Tanrı’dan 
geliyormuş gibi görünen düşünceler çoğu kez hiçbir surette yanıt 
niteliğinde değildir. Bunlar iyi niyetli, bilinçsiz, akıl ve mantığı-
mızı kendi çıkarlarımız yönünde kullanmamızdan başka bir şey 
değildir. Yaşamını bu tür dua ile Tanrı’dan böyle kendi işine gelen 
yanıtlar talep ederek katı bir şekilde yönetmeye çalışan bir A.A. 
veya herhangi bir kişi, gerçekten rahatsız edici bir bireydir. Eylem-
lerine dair herhangi bir eleştiri ya da sorgu ile karşılaştıklarında he-
men büyük veya küçük her konuda kılavuzluk için sırtlarını duaya 
yasladıkları açıklamasını sunarlar. Kendi hüsnükuruntularının ve 
insanlardaki her şeyi kendi çıkarına uygun bir mantığa oturtma eği-
liminin, onları doğru yoldan saptırdığını unuturlar. Çeşitli durum 
ve sorunlarda, kendi arzularını, rahatça, sanki Tanrı’nın emriymiş 
gibi uygularlar. İyi niyetlerle Tanrı’nın gösterdiği yönde gittiklerini 
sanıyor olmalarının verdiği rahatlatıcı teminatın eşliğinde, kendi 
iradelerini her türden duruma ve soruna dayatma eğilimindedirler. 
İstemeyerek de olsa böyle bir yanılsamaya kapıldıkları için nihaye-
tinde zarara uğrayabilirler.  

Benzer şekilde, başka bir aldatıcı cazibeye de kapılabiliriz 
Tanrı’nın diğer insanlar için olan iradesinin ne olduğunu bildiğimi-
zi varsayarak fikirler oluştururuz. Kendi kendimize, “Bu kişi ölüm-
cül hastalığından kurtarılmalı,” ya da “Bu kişinin duygusal acıla-
rı avutulmalı,” deriz ve özellikle bunların olması için dua ederiz. 
Böyle dualar etmek, elbette, temelinde iyi niyetli eylemlerdir ama 
genellikle, Tanrı’nın dua ettiğimiz kişi için iradesinin ne olduğunu 
bildiğimiz varsayımına dayanırlar. Bu durum, içten dualar ediyor 
oluşumuzun yanı sıra biraz haddimizi aşarak kibre kapıldığımızı da 
göstermektedir. Özellikle bu durumlarda, A.A. tecrübesi, başkaları 
için olduğu kadar kendimiz için de Tanrı’nın iradesi her ne ise onun 
tecelli etmesi şeklinde dua etmemiz gerektiğini söyler.  

A.A.’da duanın gerçekten de iyi sonuçlar verdiğinin şüphe gö-
türmediğini gördük. Bunlar bilgi ve tecrübe meseleleridir. Israrla 
devam edenlerin hepsi normalde kendilerinde olmayan bir güç bul-
muştur. Normalde kudretleri dahilinde olmayan bir bilgeliğe eriş-
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mişler ve giderek artan ve güç koşullarda da sarsılmayan iç huzu-
runa kavuşmuşlardır.  

Tanrı’dan sipariş üzerine ve kendi koşullarımıza göre talepler-
de bulunmayı bıraktığımız takdirde, O’nun rehberliğine mutlaka 
hak kazanırız.  

Hemen her tecrübeli A.A., Tanrı ile olan bilinçli i ilişkisini ge-
liştirdiği ölçüde, işlerinin nasıl olağanüstü ve beklenmedik şekilde 
iyileştiğini söyleyecektir. Benzer şekilde, acılı ve ıstıraplı her dö-
nemin ardından, Tanrı’nın elinin ezici ve hatta adaletsiz göründü-
ğü zamanlarda bile yaşam hakkında yeni dersler öğrendiğini, yeni 
cesaret kaynakları keşfettiğini, Tanrı’nın mucizelerini gerçekleştir-
mek için gizemli bir tarzda davrandığı yolundaki kanaatinin iyice 
yerleştiğini anlatacaktır. 

Tüm bunlar inanmadıklarından ya da Tanrı’nın yardımından 
ve kılavuzluğundan yoksun olduklarını düşündüklerinden duadan 
kaçınanlar için çok cesaretlendirici haberler olsa gerek. İstisnasız 
hepimizin, ancak kendimizi çok zorlayarak dua edebildiğimiz za-
manlar mutlaka olmuştur. Ara sıra bundan da ileriye gideriz. Ba-
zen öylesine yoğun bir isyan sarar ki benliğimizi, hiç dua etmeyiz. 
Bunlar olduğunda kendimize çok kızmamalıyız. Kendimiz için iyi 
olduğunu bildiğimiz şeyi yaparak mümkün olduğunca çabuk, tek-
rar dua etmeye başlamalıyız.  

Meditasyonun ve dua etmenin en büyük ödüllerinden biri de, 
bize kazandırdığı aidiyet hissidir. Artık, tümüyle düşman bir dün-
yada yaşamıyoruz. Artık ne yitik, ne ürkek ve ne de amaçsızız. 
Tanrı’nın arzusunu bir an için bile kavrayabildiğimizde; doğruluk, 
adalet ve sevgiyi hayattaki gerçek ve ölümsüz değerler olarak gör-
meye başladığımızda; etrafımızı saran ve hepsi de insani şeylerden 
ibaret olan meseleler karşımıza bunun aksine yönelik sözde kanıtlar 
çıkarsa bile artık bizi derinden rahatsız edemeyecektir. Biliyoruz ki, 
Tanrı sevgiyle bizi kolluyor. Biliyoruz ki, O’na yöneldiğimiz zaman 
her şey bizim için daha iyi olacak, şimdi, gelecekte ve daima...
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Artık tamamıyla düşman bir dünyada yaşamayız. Artık kayıp, 
korku içinde ve amaçsız değilizdir. Tanrı’nın iradesine bir anlığına 
bile şahit olmuş olmamız yeterlidir. Doğrunun, adaletin ve sevginin 
hayatta gerçek ve sonsuz nitelikteki şeyler olduğunu gördüğümüz-
de, etrafımızı saran ve hepsi de insani şeylerden ibaret olan mesele-
ler karşımıza bunun aksine yönelik sözde kanıtlar çıkarsa bile artık 
bunlar bizde derinden bir rahatsızlık uyandırmaz. Tanrı’nın sevgi 
ile bizi gözettiğini biliriz artık. Biliriz ki yüzümüzü ona döndüğü-
müz zaman bizim için burada ve ahirette her şey iyi olacak.  
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ON İKİNCİ BASAMAK

“Bu basamakların sonucu olarak, manevi 
bir uyanışla bu mesajı taşımaya ve bu ilkeleri 

bütün işlerimizde uygulamaya çalıştık.”

A.A.’nın On İkinci Basamak programının ana konusu yaşama 
sevinci, anahtar kelimesi ise eylemdir. Burada yine, huzura kavu-
şamamış olan alkolik arkadaşlarımıza yöneliriz. Ödül beklemeden 
verme tecrübesini yaşarız. Kendimizin ve çevremizdekilerin duy-
gusal huzuru bulabilmesi için On İki Basamak’ın hepsini gündelik 
yaşamımızda uygulamaya başlarız. On İkinci Basamak tam anla-
mıyla anlaşıldığında, bu bölümün karşılık beklemeyen, engin bir 
sevgi türünden söz ettiğini görürüz. 

On İkinci Basamak aynı zamanda, tüm basamakları uygulayı-
şımızın sonucunda hepimizin manevi uyanış denilen şeyi yaşadığı-
mızı söyler. Yeni A.A.’lara bu, genelde oldukça şüpheli ve olmaya-
cak bir şey gibi gelir. “Manevi uyanış derken kastettiğiniz nedir?” 
diye sorarlar. 

Manevi uyanışın, belki de, bunu yaşamış olan insanların sayısı 
kadar tanımı vardır. Fakat tüm gerçek uyanışların hepsinin ortak 
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bir noktası vardır ve bu noktayı anlamak da zor değildir. Bir insan 
manevi uyanış yaşadığında, bunun en önemli anlamı artık o kişi-
nin daha önce kendi gücü ve iradesiyle yapamadığı, hissedemedi-
ği ve inanamadığı şeylere muktedir hale gelmesidir. Ona yeni bir 
bilinç düzeyi ve varoluş biçimi armağan edilmiştir. Onu gerçekten 
bir yere ulaştıracağı söylenen bir yola sokulmuştur; bu yeni yol, 
yaşamın artık hiçbir yere gitmeyen çıkmazlardan ibaret olmadığını 
ya da yönetilmesi ve zorla katlanılması gereken bir şey olmadığını 
söylemektedir ona. En gerçek anlamıyla bir dönüşüme uğramıştır, 
çünkü şimdiye kadar o ya da bu şekilde inkar ettiği bir güç kay-
nağına sahip olmuştur. O ana kadar, kendini yetersiz gördüğü için 
ulaşamayacağını sandığı fedakârlık, dürüstlük, özveri, huzur ve se-
vecenlik gibi niteliklere belli bir ölçüde eriştiğini görmüştür. Aldığı 
karşılıksız bir armağandır, ama aslında o, hiç olmazsa kendini bu 
armağanı almaya hazır hâle getirmiştir. Bu armağanı almak için 
A.A.’nın onu hazırlama yolu, programımızdaki on iki basamağın 
uygulanmasında yer almaktadır, öyleyse bu noktaya gelinceye dek 
ne yapmaya çalıştığımızı özetleyelim:

Birinci Basamak bize şaşırtıcı bir paradoks gösterdi: Önce ona 
karşı güçsüz olduğumuzu kabullenmedikçe, alkolden hiçbir şekil-
de kurtulamayacağımızı gördük. İkinci Basamak’ta, biz kendimizi 
tekrar akıl sağlığına kavuşturamadığımız için eğer hayatta kalmak 
istiyorsak, bunu bizden Üstün bir Güç’ün yapması gerektiğini gör-
dük. Dolayısıyla Üçüncü Basamak’ta irademizi ve yaşamlarımızı 
anladığımız şekliyle Tanrı’ya teslim ettik. Ateist veya agnostik 
olanlarımız, şimdilik A.A.’nın bir bütün olarak Üstün Güç yerine 
geçebileceğini öğrendiler. Dördüncü Basamak ile içimizde bize fi-
ziksel, ahlaki ve manevi iflas getiren şeylerin arayışına çıktık; ken-
dimizi bulmaya çalıştık. Korkmadan, derinlemesine inerek vicdan 
muhasebesi yaptık. Beşinci Basamak’ta tek başına yapılan böyle 
bir hesaplaşmanın yeterli olmayacağına karar verdik. İç çatışma-
larımızla baş başa yaşamak gibi kahredici bir işten vazgeçmemiz 
gerektiğini ve bu sorunlarımızı Tanrı’ya ve bir başka insana açmak 
zorunda olduğumuzu anladık Altıncı Basamak’ta çoğumuz durak-
sadı. Bunun sebebi gayet barizdi. Hiçbirimiz karakterimizdeki ku-



99

On İki Basamak ve On İki Gelenek

surların hepsinden kurtulmak istemiyorduk, çünkü bazılarını hâlen 
fazlasıyla seviyorduk. Yine de, Altıncı Basamak’ın temel prensi-
biyle uzlaşmak zorunda olduğumuzun farkındaydık. Böylece hâlen 
vazgeçemediğimiz kişilik bozukluklarına sahip olmakla birlikte, 
onlara inatla ve isyan edercesine sarılmayı bırakmak zorunda oldu-
ğumuza karar verdik. Kendi kendimize, “Bunu belki bugün başara-
mıyorum, ama ‘Hayır, asla!’ diye feryat etmeyi bırakabilirim,” de-
dik. Daha sonra Yedinci Basamak’ta, Tanrı’dan o günkü koşullarda 
yapabileceği şekilde hatalarımızı, kusurlarımızı düzeltmesini al-
çakgönüllülükle diledik. Sekizinci Basamak’ta vicdan temizliğine 
devam ettik, çünkü sadece kendimizle değil, yaşadığımız dünyada-
ki başka insanlar ve durumlarla da çelişki hâlinde olduğumuzu gör-
dük. Barış yapmaya başlamak zorundaydık; bu yüzden zarar ver-
miş olduğumuz insanların bir listesini yaptık ve bu zararları telafi 
etmeye istekli hale geldik. Dokuzuncu Basamak’ta, onlara ya da 
başkalarına zarar verecek durumlar hariç, ilgili kişilerden doğrudan 
özür diledik. Onuncu Basamak’a geldiğimizde, günlük yaşamımız 
için artık bir temel oluşturmaya başladık; kişisel hesaplaşmaya de-
vam etmemiz ve haksız olduğumuzu gördüğümüz an bunu kabul 
etmemiz gerektiğini gördük. On Birinci Basamak’ta, bize akıl sağ-
lığımızı geri kazandıran ve bu sorunlarla dolu dünyada biraz olsun 
iç huzuru bulmamıza imkân sağlayan Üstün Güç’ü elimizden gel-
diğince doğrudan bir bağ ile daha yakından tanımaya değeceğini 
gördük. Israrla meditasyon ve duayı sürdürmemiz sayesinde, Tanrı 
ile aramızda gerçekten bir kanal açıldığını ve Tanrı’yı giderek daha 
iyi kavrayabildiğimiz için, bir zamanlar tek bir damlanın olduğu 
yerde, artık mutlak güce ve Tanrı’nın güvenli rehberliğine doğru 
akan bir nehir oluştuğunu gördük.

Böylelikle bu basamakları uygulayarak, nihayetinde akıllarda 
soruya mahal bırakmayacak bir manevi uyanış yaşadık. A.A.’ya 
daha yeni başlamış olan ve kendilerinden hâlâ kuşkulananlara ba-
kınca bizler oluşmakta olan değişikliği görebiliyorduk. Sayısız de-
neyime dayanarak şunu öngörebiliriz ki, hâlâ manevi görüş açısını 
yakalayamadığım iddia eden şüpheciler ve hâlâ sevgili A.A. gru-
bunu Üstün Güç olarak kabul edenler, kısa bir süre sonra Tanrı’yı 
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sevecekler ve ona ismiyle hitap edeceklerdir. 

Peki, On İkinci Basamak’ta nereye varırız? On İkinci Basa-
mak, Adsız Alkoliklerin ulaştığı hakikate açılan kapıdır. Yaydığı 
muazzam enerji, acı çeken bir sonraki alkoliğe mesajımızı taşı-
maya yönelik eylemlerin şevki ve On İki Basamak’ı nihayetinde 
tüm işlerimizde hayata dökmemiz, Adsız Alkolikler’in bize verdiği 
ödül ve onun muhteşem gerçeğidir. 

Aramıza yeni katılanların en yenileri bile, kendilerinden daha 
kör olan alkolik kardeşlerine yardım ederken, o zamana kadar hayal 
bile edemedikleri ödüllere kavuştuklarını görürler. Bu, gerçekten de 
karşılığında hiçbir şey beklemeden vermektir. Acı çeken kardeşinin, 
ona yardımlarının bedelini ödemesini istemek bir yana, onu sevme-
sini bile beklemez. Daha sonra, bu tür ‘verme’ eylemlerinin ilahi 
paradoksu sonucu, kardeşi bir şey elde etsin etmesin, kendisinin 
mükâfatlandırıldığını görecektir. Kendi karakteri hâlen son derece 
kusurlu olabilir, ama o bir şekilde Tanrı’nın ona kudretli bir başlan-
gıç yapma imkânı verdiğini bilir ve yeni gizemlerin, mutlulukların 
ve hayal bile etmediği tecrübelerin sınırında durduğunu hisseder.  

Genellikle her A.A. üyesi iyi uygulanmış bir On İkinci Basamak 
çalışmasından daha fazla ve daha derin tatmin veren hiçbir şeyin 
olmadığını söyler. Karanlıktan aydınlığa geçtiklerinde şahit olduk-
ları mucize ile açılan gözlerini seyretmek, hayatlarının hızla yeni 
anlamlarla dolduğunu, ailelerinin tekrar bir araya geldiğini görmek, 
toplum dışına itilmiş bir alkoliğin tekrar kabul edilişini izlemek ve 
hepsinden öte bu insanların hayatlarında sevgi dolu bir Tanrı’nın 
varlığına uyanmalarına şahit olmak... İşte, tüm bunlar A.A. mesajını 
bir diğer alkoliğe taşırken duyduğumuz hazzın özüdür. 

On İkinci Basamak yalnız bunlardan ibaret değildir. A.A.’nın 
toplantılarına katıldığımız zaman, sadece bir şey kazanmakla kal-
mayız; bizim orada bulunmamız A.A. İçin bir destek ve ona inan-
cımızın bir güvencesi demektir. Toplantıda konuşma sırası bize 
geldiğinde, A.A.’nın mesajını elimizden geldiği kadar vurgularız. 
Dinleyicilerimiz tek bir kişiden de oluşsa yahut çok kişi de olsa, 
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yaptığımız hâlen bir On İkinci Basamak çalışmasıdır. Aramızda, 
toplulukta konuşmaktan sıkılanlar olabilir Toplantılarda On İkinci 
Basamağın gereğini yüz yüze yapamayanlarımız için de başka bir-
çok fırsat vardır. İyi bir On İkinci Basamak çalışmasını mümkün 
kılan bazı basit ama önemli işler yüklenebiliriz. Örneğin, birçok 
kuşkucu ve şüpheci yeni gelenin katıldığı, kahkahaların ve sohbe-
tin içinde güven ve konfor bulduğu bir toplantı sonrası kahve servi-
si üzerimize alabiliriz. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir On İkinci 
Basamak çalışmasıdır. “Karşılıksız aldın, karşılıksız ver” sözü, On 
İkinci Basamak’ın ruhudur. 

Sık sık, kısa süreliğine bize yanlış yoldaymış gibi görünen On 
İkinci Basamak deneyimlerinden geçebiliriz. Bunlar o an bize çok 
büyük aksaklıklar gibi görünecek, ama sonrasında aslında daha iyi 
şeylere giden sıçrama tahtaları oldukları ortaya çıkacaktır. Örneğin, 
belli başlı bir kişiyi ayık hale getirmeyi çok isteyebilir ve aylarca 
elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra onun tekrar içkiye dön-
düğünü görebiliriz. Belki de, bu tür bir sürü deneyim yaşanacak 
ve A.A. mesajını taşımaktaki cesaretimizi derinden zedeleyecektir. 
Veya bu durumun tam tersiyle de karşılaşabiliriz. Başarılı olduğu-
muzu düşünerek çok keyiflenebiliriz. Burada bizi baştan çıkara-
bilecek husus, yeni gelenlere fazla sahip çıkmaktır. Bazen onlara, 
vermeye gerçekten yetkin olmadığımız konularda ya da hiç konuş-
mamamız gereken konularda tavsiyelerde bulunuruz. Tavsiyeleri-
mizi tutmazlarsa şaşırır veya güceniriz; tutarlarsa gene şaşkınlığa 
kapılabiliriz, zira onları da bizim içinde olduğumuz yanlış yola sü-
rüklemekten korkarız. 

On İkinci Basamak programında gayretle çalışırken, mesajı 
mümkün olduğunca fazla alkoliğe taşırız; bizim bu gayretimiz, bu 
kimselerin bizi önemli biri olarak görmelerine yol açabilir. Diyelim 
ki bizi grubun başkanı yaparlar. Burada da, aşırı kontrolle işleri 
gereğinden fazla yönetme arzusuna kapılabiliriz ki, bunun sonucu 
bazen terslenmek ya da sindirilmesi zor başka neticeler olabilir. 

Bununla birlikte uzun vadede, tüm bunların kaçınılmaz gelişme 
sancıları olduğunu görürüz. Sorunlarımıza çözüm bulmak için ne 
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kadar azimle On iki Basamak’ın tümüne yönelirsek, bu durumları 
o kadar kolay aşar ve hatta onları olumlu bir hâle dönüştürebiliriz. 

Ve şimdi karşımıza daha geniş kapsamlı bir soru çıkmaktadır. 
A.A. prensiplerini sadece alkolle ilgili sorunlarımızda değil, bü-
tün yaşamımızda uygulamaya ne dersiniz? Yaşamın tümünü, diğer 
alkoliklerin ayıklığı elde etmelerine yardım ederken keşfettiğimiz 
o küçük bölümünü sevdiğimiz kadar içtenlikle sevebilir miyiz? 
A.A.’ya gösterdiğimiz sevgi ve hoşgörü ruhunu, bazen dengesiz 
olan kendi aile yaşamımıza da taşıyabilir miyiz? Rehberlerimize 
duyduğumuz güven ve inancın aynısını, bizim hastalığımız yüzün-
den hayatları maddi manevi sekteye uğramış olan bu insanlara da 
duyabilir miyiz? A.A. ruhunu gerçekten gündelik işlerimize taşı-
yabilir miyiz? Yeni fark edip benimsediğimiz sorumluluklarımızı 
sadece çevremizde değil, bütün dış dünyada da yerine getirebilir 
miyiz? Seçtiğimiz dine yeni bir amaç ve özveri ile bağlanabilir mi-
yiz? Ve nihayet, bütün bunları yerine getirmeye çakşırken yeni bir 
yaşama sevincine kavuşabilir miyiz? 

Peki, başarı ve başarısızlıklarımızı nasıl karşılayacağız? Ar-
tık ümitsizliğe ya da gurura kapılmadan onları kabullenip devam 
edebilecek miyiz? Yoksulluğu, hastalığı, yalnızlığı ve yası, cesaret 
ve sükûnetle sineye çekebilecek miyiz? Parlak başarıların kapısı 
yüzümüze kapandığı zaman, yorulmadan ve bıkmadan, daha müte-
vazı ama daha kalıcı başarılarla yetinebilecek miyiz?  

A.A.’nın yaşama dair tüm bu sorulara cevabı şudur: “Evet, bü-
tün bunlar mümkün!”. Bundan eminiz, zira A.A.’nın On İki Basa-
mak’ını uygulamaya devam edenlerde tekdüzeliğin, acının, hatta 
felaketlerin faydalı yönlere dönüştürüldüğünü gördük, görmekte-
yiz. Eğer bunlar, A.A.’da iyileşen sayısız alkolik için gerçek olduy-
sa, daha pek çok alkolik için de olabilir.  

Tabii, her A.A., hatta en gayretlileri bile, sürekli olarak bu 
olumlu neticeleri elde edemeyebilir. O ilk kadehi içmeden de bazen 
yolumuzdan sapabiliriz. Sorunlarımız, genellikle, kayıtsızlıkla baş-
lar. A.A. çalışmalarında izlerken ayık ve mutluyuzdur. Ev hayatı-
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mızda ve çalıştığımız yerde işler iyi gitmektedir. Bu durumda kendi 
kendimizi tebrik etmek bize çok olağan gelir. Artık bizim için On 
iki Basamak’ın tamamını uygulamaya pek gerek olmadığını dü-
şünmeye başlarız. Birkaç tanesini uygulamak da işimize yaramak-
tadır. Özellikle, sadece iki tanesini, Birinci Basamak ile On İkinci 
Basamak’ın ‘mesajı taşıma’ kısmını yapmak bize yetmektedir. Üs-
telik bunları gayet iyi uyguladığımıza inanırız. Bu düşüncelerle, 
aşırı bir güven havasında hedefimizi bilmeden doludizgin gideriz 
ve gelişmemiz geçici olarak aksar. A.A. jargonunda bu aldatıcı re-
havet durumuna ‘iki-basamakçılık’ denir ve bazen senelerce süre-
bilir.  

Ne yazık ki, içimizden en iyi niyetli olanlar bile “iki-basamak-
çılık” yanılgısına kapılabilir. Er ya da geç toz pembe bulutlar dağı-
lır, işler ümit kırıcı bir şekilde tatsız gitmeye başlar. Bu durumda ilk 
tepkimiz, A.A.’nın bir faydası olmadığını düşünmeye başlamak olur. 
Ne olup bittiğini anlayamayız; aklımız karışır, cesaretimiz kırılır. 

O zaman, belki hayat bir şekilde acı yüzünü göstermeye başlar 
bize; ardı ardına silleler yemeye başlarız hayattan. Uğrunda çok 
çalıştığımız terfi başkasına verilir. Beklediğimiz kârlı işi elimiz-
den kaçırırız. Belki, aile veya gönül ilişkilerimizde sorunlar ortaya 
çıkar ya da belki, Allaha emanet ettiğimiz genç delikanlı savaşta 
şehit olur. 

Peki, ya sonrası? Biz A.A. üyesi alkolikler, pek çok kişinin ba-
şına gelen bu gibi felaketleri karşılayacak güce sahip miyiz? Es-
kiden bunlar bizim hiçbir zaman yüzleşemediğimiz hayat sorun-
larıydı. Peki, şimdi anladığımız şekliyle Tanrı’nın da yardımıyla, 
alkolik olmayan arkadaşlarımızın genelde yaptığı gibi cesaretle 
bunların üstesinden gelebilir miyiz? Bu felaketleri manevi olarak 
gelişmemize yardımcı olacak ve bize huzur verecek bir kaynak 
hâline dönüştürebilir miyiz? Şayet iki-basamakçılıktan’ ‘on iki ba-
samakçılığa’ geçersek ve Tanrı’nın bizi her zor durumda koruya-
bilecek ve güçlendirebilecek lütfunu elde etmeye istekli olursak, 
elbette şansımız vardır.  
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A.A. üyelerinin temel sorunları, başka insanların temel sorun-
larıyla hemen hemen aynıdır. Eğer A.A. kurallarını bütün işlerimiz-
de uygulamak için içtenlikle gayret gösterirsek, sağlam bir inanca 
sahip her A.A. üyesi, Tanrı’nın lütfu ile bu felaketlere göğüs germe 
yeteneğine sahip olur ve onları birer inanç delili hâline dönüştüre-
bilir. Kronik ve ölümcül hastalıklara şikâyet etmeden katlanan ve 
iyimserliklerini kaybetmeyen pek çok A.A. üyesi gördük. Yanlış 
anlaşılma, çatışma ya da aldatmalarla dağılmış ailelerin, A.A. ya-
şam biçimi ile tekrar birleşmelerine şahit olduk. 

Çoğu A.A.’nın gelir seviyesi nispeten yüksek olsa da, maddi 
olarak bir türlü düze çıkamayan ya da aniden ağır finansal sorunlar-
la karşılaşan üyelerimiz de bulunmaktadır. Genellikle, bu durumla-
rın üstesinden de cesaret ve inanç ile gelindiğini görüyoruz. 

Çoğu insan gibi biz de, sorunlarımızın hakkından onlar baş 
gösterdikçe gelebileceğimizi gördük. Yine başkaları gibi daha bü-
yük meydan okumaların hayattaki daha küçük ve daha devamlı 
sorunların içinde yattığını keşfettik. Cevabımız daha çok manevi 
gelişimde yatmaktadır. Sadece bu şekilde daha mutlu ve faydalı 
yaşama şansımızı artırabiliriz. Manevi olarak büyüdükçe içgüdü-
lerimize yönelik eski tutumlarımızın büyük ölçüde değiştiğini gö-
rürüz. Duygusal güvenlik, servet, kişisel prestij ve güç, romantizm 
ve ailevi tatminler için olan arzularımızın hepsi yumuşatılmalı ve 
yeniden yönlendirilmelidir. Öğrendiğimiz üzere, içgüdülerin tatmi-
ni hayattaki yegâne amacımız olamaz. İçgüdülerimize öncelik ver-
mek, yanlış iş yapmak demektir; tekrar hayal kırıklığına uğrarız. 
Ancak ve sadece manevi büyümeyi önde tutmaya istekli olursak, 
gerçek bir şansımız olur. 

A.A.’ya katıldıktan sonra gelişmeye devam edersek, gerek 
duygusal gerekse maddi güvenliğe olan tutumumuzun ve bu bağ-
lamdaki eylemlerim derinden değişim geçirmeye başlar. Duygu-
sal güvenliğe olan talebimiz, diğer insanlarla olan ilişkilerimizi 
her zaman çıkmaza sokmuştur. Bunun bazen farkına varmasak da 
sonuçlar hep aynı olmuştur. Ya Tanrı’yı oynayıp yanımızdakiler-
den baskın çıkmaya çalıştık ya da onlara aşırı bağımlı olmakta ıs-
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rarcı olduk. İnsanlar, sanki kendileri çocukmuş gibi geçici olarak 
hayatlarını yönetmemize izin verdiklerinde kendimizi çok mutlu 
ve güvende, direndiklerinde ya da kaçtıklarında ise kırılmış ve ha-
yal kırıklığına uğramış hissettik. Onları suçladık; bunun sebebinin 
mantıksız taleplerimiz olduğunu göremedik. 

Tersi durumlarda, biz sanki bebekmişizcesine onlardan koruma 
ve aşırı ilgi talep ettiğimizde ya da dünyanın bize bir yaşam borcu 
olduğunda ısrar ettiğimizde, sonuç yine aynı şekilde hüsran oldu. Bu 
durum, genellikle bizi en çok seven insanların yanımızdan uzaklaş-
malarına ya da belki, bizi tamamen terk etmelerine sebep oldu. Hayal 
kırıklığımızı kaldırmak da hiç kolay değildi. İnsanların bize böyle 
davranabileceklerini düşünemedik. Yetişkin yıllarımızda bile hâlen 
çocukça davrandığımızı ve arkadaşlarımızı, eşlerimizi, hatta dünya-
nın kendisini bile korumacı ebeveynlere dönüştürmeye çalıştığımızı 
göremedik. Zira tüm insanların, özellikle de onlardan taleplerimiz 
mantıksızlaşmaya başladığında, hataya düşebileceğine ve bu sebeple 
onlara aşırı bağımlı olmanın bizi hayal kırıklığına uğratacağına dair 
o öğrenmesi çok zor olan dersi öğrenmeyi reddetmiştik. 

Ancak manevi gelişim gösterdikçe, bu yanılgıları oldukları 
şekliyle görmeye başladık ve anladık ki, olgun ve kâmil insanlar 
arasında kendimizi duygusal bakımdan emin hissetmek istiyorsak, 
hayatımızda almak kadar vermenin de yeri olmalıydı. Çevremizde-
ki kimselerle kardeşlik ve iş birliği temeline dayanan sıhhatli ilişki-
ler kurmalıydık. Karşılık beklemeden sürekli kendimizden bir şey-
ler vermemiz gerekecekti. Israrla bunu yaptığımızda, yavaş yavaş 
insanların bize hiç olmadıkları kadar yaklaştıklarını gördük. Ve bizi 
hayal kırıklığına uğrattıkları durumlarda bile, anlayışlı olabiliyor 
ve çok fazla etkilenmeyebiliyorduk. 

Biraz daha geliştiğimizde, olabilecek en iyi duygusal denge 
kaynağının Tanrı’nın kendisi olduğunu keşfettik. Onun mükemmel 
adaletine, bağışlayıcılığına ve sevgisine inanıp güvenmemizin sağ-
lıklı olduğunu ve başka hiçbir şeyin fayda etmediği bir noktada 
işe yaradığını gördük. Eğer gerçekten Tanrı’ya inanıp güvenirsek, 
çevremizdekilere Tanrı’yı oynayamazdık veya başka bir insanın 
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koruması ve ilgisine o kadar fazla ihtiyaç duymazdık. Bunlar, bize 
manevi bir kuvvet ve huzur veren, artık hiçbir felaketin sarsamaya-
cağı yeni kavuştuğumuz inançlardı.

Bizim bu uyanışımız ve kazanmaya başladığımız yeni bakış 
açısı, biz alkolikler için elzem bir şeydi, zira sevdiğimiz kimseler-
le çevrilmiş olsak da, alkolizm yalnızlık demekti. Ama daha sonra 
sevdiklerimiz de bizden uzaklaştı ve tamamen yalnız kaldık. Önce 
bir süre ucuz barlarda önemli biriymiş gibi boy göstermeye başla-
dık, ardından da sokaklarda gezinerek başkalarından yardım um-
duk. Duygusal güvenliği hâlen insanlara hükmederek ya da onlara 
bağımlı olarak bulmaya çalışıyorduk. Zaten kaderimiz henüz tam 
tersine dönmemişken, ama biz yine de kendimizi yalnız hisseder-
ken bile, bu yalnızlığımızdan kurtulmak için insanlara hükmederek 
veya onlara bağımlı olarak beyhude çabalardık. Böylelerimiz için 
A.A.’nın çok özel bir anlamı vardır. Bu yollar vasıtasıyla bizi an-
layan insanlar ile doğru bağlar kurmayı öğrenmeye başlarız; artık 
yalnız kalmak zorunda olmadığımızı görürüz.  

A.A.’daki evlilerin çoğunun mutlu bir aile yaşamı vardır. A.A. 
yılların alkolizminin ailelere verdiği hasarı şaşırtıcı bir ölçüde 
azaltmış ve dengelemiştir. Fakat tüm diğer topluluklar gibi bizim 
de cinsel ve evliliğe dair sorunları vardır ve bunlar bazen ileri saf-
halara erişirler. Ancak evlilerin kalıcı biçimde ayrılmaları olağan-
dışıdır. Asıl sorunumuz nasıl evli kalacağımızın değil, genellikle 
kökleri alkolizmde yatan ciddi duygusal sorunları ortadan kaldırıp 
nasıl daha mutlu bir evlilik sahibi olacağımızdır.  

Hemen her insan hayatının bir döneminde, kendisine karşı 
cinsten bir eş bulmaya ve onunla manevi, zihinsel, duygusal ve fi-
ziksel açıdan olabilecek bir bütünlük, birlik kurmaya yönelik çok 
güçlü bir arzu duyar. Bu güçlü arzu, başarılarımızın ve hayatımızı 
derinden etkileyen yaratıcı enerjinin kaynağıdır. Tanrı bizi bu şe-
kilde yaratmıştır. Buna göre kendimize şöyle bir soru sorabiliriz: 
Nasıl oluyor da cehalet, tutku ve kendi irademizin esiri olarak bize 
ihsan edilen bu kıymetli hediyeyi, bu yaratıcı enerjiyi, kendimizi 
mahvetmek yolunda kullanıyoruz? Hiçbir A.A. üyesi bu derin so-
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runun cevabını bildiğini iddia edemez, ama yine de, kendi tecrübe-
lerimize dayanarak faydalı bir izah tarzı çıkarabiliriz. 

Kişinin alkolik olduğu iyice aşikar hale geldiğinde, evlilik or-
taklığının ve uyumlu bir birliğin aleyhine çalışan çok tuhaf durum-
lar baş gösterebilir. Eğer alkolik olan erkekse, karısı evin direği 
ve eve ekmek getiren kişi olmak zorunda kalır. İşler daha da kö-
tüye gittikçe, koca kendisine bakılması gereken ve sayısız kavga 
ile çıkmazdan kurtarılmaya ihtiyaç duyan hasta ve sorumsuz bir 
çocuk haline gelir. Oldukça yavaş bir biçimde ve genelde kimse 
fark etmeden, alkoliğin karısı yaramaz bir çocuğun annesine dö-
nüşmek zorunda kalır. Eğer hâlihazırda güçlü bir annelik içgüdü-
süne sahipse, durum daha da vahimleşir. Evin hanımı, genellikle, 
elinden geldiğini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, alkolik koca 
da karısından aldığı bu annelik şefkatinden hem hoşlanıp hem de 
kızmak arasında bocalar durur. Böylece, değiştirilmesi oldukça güç 
olan zorunlu bir düzen kurulmuş olur. Her şeye rağmen, A.A.’nın 
On İki Basamak programıyla bu durumlar genellikle düzeltilebil-
mektedir.[1] 

Tabii, sorunlar çok büyükse sabırla mücadele gerektiren uzun 
bir sürece ihtiyaç olabilir. Kocası A.A.’ya katıldıktan sonra, yılların 
fedakarlığıyla yapamadığı şeyi Adsız Alkolikler’in yapması, eşinin 
canını sıkabilir ve hatta kızdırabilir. Kocası, A.A. toplantılarında ve 
oradaki arkadaşlarıyla o kadar çok vakit geçirmektedir ki, sarhoş-
luk günlerindekinden bile daha fazla evden uzak kalmaktadır. Karı-
sını mutsuz gören koca, A.A.’nın On iki basamağını ona da anlatıp 
bu kurallarla nasıl yaşayacağını öğretmeye çalışır. Buna karısının 
tepkisi, yıllardır kendisinin hayatını kocasından daha iyi tanzim et-
tiğini düşünmek olur. Böylece her ikisi de, birbirlerini suçlamaya 
başlar ve bir gün evliliklerinin tekrar mutlu ve ahenkli bir evliliğe 

1 Basamaklar Al-Anon Aile Grupları tarafından da uyarlanmış biçimde kul-
lanılmaktadır. A.A.’nın bir parçası olmamakla birlikte dünya çapındaki bu topluluk 
A.A.’da ya da hala içmekte olan alkoliklerin eşleri ve diğer akrabaları ya da arka-
daşlarından oluşur. Genel merkezin adresi: 1600 Corporate Landing Pkwy., Virginia 
Beach, VA 23454-5617
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dönüşüp dönüşemeyeceğini sorgulamaya başlarlar.

Zaman zaman, evliliklerinin zaten hiçbir zaman iyi bir evlilik 
olmadığını bile düşünürler. Bu duruma gelindiğinde, aile içindeki 
uyum ve anlaşma o derecede bozulur ki, artık ayrılmak kaçınılmaz 
hâle gelir. Ama gene de, bu durumlar ender rastlanan hallerdir. Eşi-
ne ve çocuklarına verdiği üzüntülerin bilincine varan bir alkolik, 
aile sorumluluklarını tekrar yüklenmek, sebep olduğu üzüntüleri 
tamir etmek, edemeyeceklerini de kabul etmek arzusu gösterir. 
Evinde, yılmadan, On iki basamağın tümünü uygulamaya gayret 
etmekte ve de oldukça iyi sonuçlar almaktadır. Bu aşamada, artık 
canı gönülden ve azimle eş rolünü benimseyerek haylaz çocuk ha-
vasından sıyrılmaya başlar. 

A.A.’da evlenmek isteyen ve bunu yapacak pozisyonda olan 
birçok bekâr alkolik vardır. Bazıları diğer A.A.’lar ile evlenir. Bun-
lar nasıl sonuçlar alırlar? Genellikle, bu tür evlilikler çok başarı-
lı olmaktadır. Eşlerin ortak alkolizm dertleri, A.A.’daki müşterek 
gayeleri ve manevî konulara benzer yaklaşımları aralarındaki bağı 
sağlamlaştırmaya yardımcı olur. 

Fakat hikâye A.A.’da tanışıp ilk görüşte birbirlerine âşık olan 
oğlan ve kızın hikâyesine dönüştüğünde sıkıntılar baş gösterir. 
Müstakbel eşler A.A.’ya bağlı, birbirleriyle manevi, zihinsel ve 
duygusal düzeyde uyumlu olduklarını bilecek kadar uzun süredir 
tanış olan kimseler olmalıdır. Her ikisi de, ilerde karşılaşacakla-
rı güçlüklerden doğacak baskıları yenebilecek ruh sağlığına sahip 
olduklarından emin olmalıdır. Bu şartlar, A.A. dışından eş seçecek 
A.A.’lar için de geçerlidir. Samimi, açık sözlü yaklaşımları ve ol-
gun tutumları oldukça mutluluk verici sonuçlar takip eder. 

Peki, ya çeşitli sebeplerden ötürü aile yaşamına sahip olama-
yan A.A. üyeleri için ne söylenebilir? İlk başlarda, çoğu etrafların-
da mutlu evlilikleri gördükçe, kendilerini yalnız, incinmiş ve dış-
lanmış hisseder. Peki, onlar böyle bir mutluluğa sahip olamıyorsa, 
A.A. onlara benzer değerde ve sağlamlıkta bir tatmin, mutluluk 
sunabilir mi? Gerçekten bunu istiyorlarsa, evet; yeter ki, bunu gö-
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nülden istesinler ve bu uğurda gayret göstersinler. A.A.’daki dost-
ları sayesinde hiçbir A.A. yalnızlık hissetmez Etraflarında bu kadar 
çok A.A. arkadaşları olduğunda bu sözde yalnızlar bize kendilerini 
artık yalnız hissetmediklerini söylerler. Erkek veya kadın olsun, di-
ğerleriyle el ele vererek kendilerini çeşitli dava, fikir ya da yapıcı 
projelere adayabilirler. Evlilik sorumluluktan olmadığından, ken-
dilerine uygun gelen her girişime bol bol vakit ayırabilirler. Her 
gün bu tür üyelerin harika hizmetler verip bundan da eşsiz bir haz 
duyduklarına şahit olmaktayız.

A.A.’ya katıldıktan sonra, para ve maddiyat bağlamında da 
bakış açımız kökünden değişti. Birkaçımız hariç hepimiz oldukça 
müsrif insanlardık. Kendimizi tatmin etmek ve başkalarını etkile-
mek için sürekli her yere para saçıyorduk. İçtiğimiz zamanlarda 
sanki tükenmeyen bir para kaynağımız varmış gibi davranıyorduk, 
ama ayılınca aklımız başımıza geliyor ve bu sefer de cimrileşiyor-
duk. Aslında, bilinçaltında belki de, paranın bir dahaki içki âlemi 
için lâzım olacağım düşünüyor ve onun için saklıyorduk. Para, zev-
kin ve kişisel önemin sembolüydü. İçki alışkanlığımız ilerledikçe, 
para bize daha fazla içki ve onunla birlikte unutmanın rahatlığını 
sağlayan acil bir ihtiyaç haline geldi. 

A.A.’ya katılmamızla birlikte tutumumuz tamamen tersine 
döndü; genellikle de, gereğinden fazla aksi uca doğru gittik. Ge-
ride bıraktığımız israf yıllarını düşünüce paniğe kapıldık. Dağılan 
servetimizi yeniden toplamak için yeterince zaman olmayacağını 
düşündük. O korkunç borçları nasıl kapatacak, nasıl düzgün bir ev 
alacak, çocukları nasıl eğitecek ve yaşlılığımız için kenara köşe-
ye nasıl bir şeyler koyacaktık? Varlıklı olmak artık asıl amacımız 
değildi; derdimiz, maddi güvenceye kavuşmaktı. İşimizi başarıyla 
tekrar kurduğumuzda bile bu korkular aklımızdan çıkmadı. Bu se-
beple yeniden cimri, eli sıkı kimselere dönüştük. Mutlak surette pa-
rasal güvenliğe kavuşmalıydık; başka yolu yoktu. A.A.’daki çoğu 
alkoliğin ortalamanın oldukça üstünde gelir düzeyi olduğunu, hak 
ettiğimizde daha iyi işlere sahip olmamızda bize içtenlikle yardım-
cı olacak A.A. kardeşlerimizin muazzam iyi niyetini, dünyadaki 
herkesin içinde olduğu fiili ya da potansiyel maddi güvensizliği 
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unuttuk. Hepsinden kötüsü de, Tanrı’yı unuttuk. Para konusunda 
sadece kendimize güveniyorduk, ama öte yandan, kendimize de o 
kadar güvenmiyorduk. 

Elbette, tüm bunlar hâlen dengemizi bulamadığımız anlamına 
geliyordu. Bir iş, hâlâ, hizmet etme fırsatı gibi değil de, sırf para-
ya ulaşma aracı olarak görülüyorsa ve maddi güvenlik için para 
kazanmak, Tanrı’ya güvenmekten daha önemli geliyorsa, o zaman 
yersiz korkuların kurbanı olmaktan hâlen kurtulamamışız demekti. 
Ve bu korkular özünde zaten, maddi düzeyimiz nasıl olursa olsun, 
bizim huzurlu ve faydalı bir şekilde var olmamızı imkânsız kılan 
korkulardı. 

Fakat zaman geçtikçe, maddi beklentilerimiz ne olursa olsun, 
A.A.’nın On İki Basamak’ının yardımıyla bu korkulardan kurtula-
bileceğimizi gördük. Yarını düşünmeden mutlu biçimde mütevazı 
işler yapabilirdik. Eğer işlerimiz yolunda gidiyorsa, artık bozula-
cağından boşu boşuna endişelenmiyorduk, çünkü bu sıkıntıların 
büyük değerlere dönüştürülebileceğini öğrenmiştik. Maddi duru-
mumuzun ne olduğu o kadar önemli değildi, ama manevi durumu-
muzun ne olduğu çok önemliydi. Para gitgide efendimiz olmaktan 
çıkarak hizmetçimiz haline gelmeye başladı. Etrafımızdakilerle 
sevgi ve hizmet alışverişinde bir araç durumuna dönüştü. Tanrı’nın 
da yardımıyla, sakince hakkımıza razı olduğumuzda kendimiz-
le barış içinde yaşayabileceğimizi anladık. Ve aynı korkulardan 
müzdarip olanlara, bu korkuları onların da bizim gibi aşabileceğini 
gösterebileceğimizi fark ettik. Korkudan kurtulmak, yoksulluktan 
kurtulmaktan daha önemliydi.  

Bu noktada; kişisel önem, güç, hırs ve liderlik sorunlarına kar-
şı gelişen bakış açımıza dikkat çekelim. Bunlar, içtiğimiz dönem-
lerde gemimizi batıran kayalıklardı.

Genelde her çocuğun hayali, ülkesinin başkanı olmaktır. 
Hepsi ülkenin bir numaralı adamı olmak ister. Büyüdükçe bunun 
imkânsız olduğunu görür ve çocukluk hayaline güler geçer. Haya-
tının daha sonraki aşamalarında ise, asıl mutluluğun yüksek ma-
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kamlara erişmekle, maddi kazanç yarışında veya gönül işlerinde 
en önde gitmekle ya da önemli bir kişi sayılmakla ilgisi olmadığını 
anlar. Hayatın ona sunduklarıyla elinden gelenin en iyisi yaptığı 
sürece mutlu olabileceğini öğrenir. Hâlen azimlidir sadece artık ne-
rede duracağını bilir ve ölçüyü kaçırmaz, çünkü artık gerçeği gö-
rüyor ve kabul edebiliyordur. Artık olduğundan büyük görünmeye 
istekli değildir. 

Alkolikler için ise durum böyle değildir. A.A.’nın yeni başla-
dığı dönemlerde, bazı seçkin psikolog ve doktorlar sorunlu içiciler 
dedikleri büyük bir grup üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptılar. 
Bu çalışmanın gayesi, bu alkoliklerin ne gibi ortak bir kişilik özeli-
ğine sahip olduklarını öğrenmekti. Elde ettikleri sonuç, zamanının 
bütün A.A. üyelerini şaşırtacak nitelikteydi. Mesleklerinde tanın-
mış bu bilim insanlarının inceledikleri alkoliklerde saptadıkları or-
tak nitelikler, çocuksu mizaç, duygusal yönden aşırı hassaslık ve 
büyüklenmeci (kendini üstün görme) davranışlardı. 

Biz alkolikler bu bulgulara çok kızmıştık! Yetişkin hayalleri-
mizin çocuksu olarak nitelendirilmesini reddettik. Hayatta karşılaş-
tığımız güçlükler göz önüne alındığında, duygusal yönden hassas 
olmamız anlaşılabilirdi. Büyüklenmeci davranışlarımıza gelince, 
yaşam kavgasını kazanmaya yönelik yüksek ve meşru bir azmi-
mizden başka bir şeyimiz olmadığında ısrarcıydık. 

Ancak ilerleyen yıllarda, çoğumuz doktorlara hak vermeye 
başladık. Kendimize ve çevremizdekilere çok keskin bir şekilde 
bakmıştık. Fakat sonraları tarafsız bir bakış açısına ulaştık. Ve gör-
dük ki; endişe ve korkularımızın dürtüsüyle, para ve ün kazanma 
ya da lider olma gibi şeyler uğruna hayatımızı yolundan saptırmış-
tık. Yani, “Korku’nun” karşısına sahte gururu koymuştuk. İçimize 
işlemiş zaafları, derinlerimize kök salmış güvensizlikleri herkesten 
saklamak için en önde gelen insanlar olmak zorundaydık. Arada 
sırada başarılar elde ettiğimizde, başarılacak daha büyük şeylerden 
bahsettik; yenildiğimizde hemen ümitsizliğe kapılıp içimize kapan-
dık. Ve sonra çevremizdeki insanlar bizim pek de bir üstünlüğümüz 
olmadığını görüp, sıradan kimseler olduğumuzu söylediler.
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Şimdi artık, bizler, A.A. denen büyük ağacın bir parçasından 
başka bir şey olmadığımızı biliyoruz. O zamanki hayatımızı dü-
şündükçe, bütün kendimizden emin tavırlarımıza rağmen anormal 
derecede korkak olduğumuzu hatırlıyoruz. Ha hayatın kıyısına 
oturmuş unutmak için alabildiğine içmişiz, ha bile bile, pervasızca, 
alabildiğine dibe dalmışız pek fark etmiyordu; netice ayni idi. He-
pimiz, alkol denizinde yok olmak üzereydik... 

Fakat bugün olgunluğa erişmiş A.A.’lar için bu dürtüler, kendi 
gerçek amaç ve istikametlerine yönlendirilince düzelmeye başladı-
lar. Artık kendimizi önemli hissetmek için çevremizdekilere baskın 
çıkmaya ya da onları yönetmeye çalışmıyoruz. Artık övülmek için 
şöhret ve onur peşinde değiliz. Ailemize, arkadaşlarımıza, işimi-
ze ya da toplumumuza özverili hizmetlerimizle geniş çapta sevgi 
uyandırdığımızda ve daha fazla sorumluluk ve güven gerektiren 
pozisyonlar için seçildiğimizde, mütevazı bir şekilde minnettar ol-
maya çalışıyor, sevgi ve hizmet ruhuyla kendimizi daha çok zorla-
maya çabalıyoruz. Gerçek liderliğin, boş bir güç gösterisi ya da gu-
rur vesilesi olmaktan çok etkili örnekler vermek olduğunu gördük. 

Bunlardan da muhteşem olan bir şey varsa, o da faydalı ve mut-
lu olmak için çevremizdeki insanlardan daha yüksek seviyede ol-
mamıza gerek duymayışımızın verdiği histir. Hepimiz göze çarpan 
liderler olamayız; olmak istemeyiz de. Memnuniyetle yaptığımız 
hizmet, tam olarak yerine getirdiğimiz yükümlülükler, Tanrı’nın 
yardımıyla aşığımız ya da kabullendiğimiz sıkıntılar, evde ve dı-
şarıda ortak bir gayretle birbirine bağlanmış kardeşler olduğumuzu 
bilmek, Tanrı’nın gözünde her insanın önemli olduğu gerçeğini gör-
mek, karşılıksız verilen sevginin geri döneceğini bilmek, kendimizi 
kapattığımız hapishanelerde yalnızlığa mahkum olmadığımız ger-
çeği, ve artık uyumsuz bir kişi olmadığımız ve Tanrı’nın düzeninde 
ve O’nun iradesinde bizim de bir yerimizin olduğu inancı… Tüm 
bunlar düzgün bir yaşam sürdürmekle kazandığımız, kalıcı ve hak 
ettiğimiz ödüllerdir; hiç bir gösteriş, ün ve maddi varlık bunların ye-
rini tutamaz.  Gerçek tutku, eskiden bizim sandığımız şey değildir. 
Gerçek tutku, Tanrı’nın lütfu sayesinde faydalı bir yaşam sürdür-
mek ve hayat yolunda mütevazı bir şekilde yürüme arzusudur.
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A.A.’nın On İki Basamak’ı üzerine yaptığımız kısa inceleme-
lerin artık sonuna geldik. O kadar çok sorunu ele aldık ki, A.A. 
sinir bozucu ikilemlerden, iç karartıcı sorunlardan ve bunları çözüp 
düzeltmekten ibaretmiş gibi gelmiş olabilir. Bu bir yere kadar doğ-
rudur. Sorunlardan bahsediyoruz, zira bizler ciddi sorunları olan ki-
şileriz, ama çıkış yolunu bulduğumuza inanıyoruz ve bildiklerimizi 
isteyen herkesle paylaşmak istiyoruz. Çünkü ancak sorunlarımızı 
kabul edip onları çözerek kendimizle, içinde yaşadığımız dünyayla 
ve hepimizi gözeten Tanrı ile işleri yoluna koymaya başlayabiliriz. 
Anlayış, doğru tutum ve ilkelerin anahtarıdır. Doğru eylem ise, iyi 
bir yaşamın kilit noktasıdır. Bu sebeple iyi bir yaşamdan elde edi-
len haz On İkinci Basamak’ın ruhudur.

Temennimiz, her birimizin A.A.’nın şu sade duasının içindeki 
derin manayı her geçen gün daha iyi kavramasıdır: 

“Tanrım değiştiremeyeceğim şeyleri kabullene-
bilmem için huzur, Değiştirebileceklerim için cesaret 
Ve aralarındaki farkı kavrayabilmem için akıl bağışla.” 
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ON İKİ GELENEK
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BİRİNCİ GELENEK 

“Ortak refahımız başta gelmelidir. Kişisel     
  iyileşme A.A.’nın birliğine bağlıdır.”

Adsız Alkolikler’in birlikteliği, topluluğumuzun sahip oldu-
ğu en önemli değerdir. Bizim hayatımız ve buraya gelen herkesin 
hayatı doğrudan bu birlikteliğe bağlıdır. Ya biz bir bütün olarak 
kalırız, ya da A.A. yok olur. Birlik olmadan A.A.’nın kalbi atma-
ya devam edemez. Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan hayat 
damarlarımız, Tanrı’nın hayat veren lütfunu diğerlerine taşıyamaz 
ve sonucunda O’nun bize verdiği bu armağan amaçsızca harcanıp 
gider. Yalnızlıklarına geri dönen alkolikler de, “A.A. ne yüce bir iş 
başarabilirdi” diye bize sitemde bulunurlar. 

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

Biz de buna kesinlikle yüksek sesli bir, “Hayır!” ile cevap veri-
riz. Dünya üzerinde birey olarak üyelerimizin üzerine bizim kadar 
titreyen başka bir dernek olmadığına inanıyoruz. Bireylerin iste-
dikleri gibi düşünme, konuşma ve davranma haklarını bizim ka-
dar kıskançlıkla koruyan bir dernek ya da cemiyet yoktur. Bundan 
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eminiz. Hiçbir A.A. bir diğerini bir şey yapması için zorlayamaz; 
kimse cezalandırılamaz ve kovulamaz. İyileşmeye giden On İki 
Basamak programımız tavsiyelerden ibarettir. A.A.’nın birliğinin 
güvencesi olan On İki Gelenek’in hiçbirinde bir kez bile “Yapma,” 
sözcüğü geçmez. Sürekli olarak tekrarlanan “Yapmalıyız!” dır, 
“Yapmalısın!” değil… 

Bireylere verilen bunca özgürlük, çoğunun aklına tam bir anar-
şi durumunu getirecektir. Her yeni üyenin ve A.A.’ya ilk kez ge-
len herkesin kafası oldukça karışır. Mutlak özgürlüğün yanı sıra, 
A.A.’nın dayanılmaz bir amaç ve eylem gücü olduğunu da hemen 
fark ederler. “Nasıl oluyor da böyle bir anarşistler topluluğu işlev-
sel olabiliyor?” diye sormaktan kendilerini alamazlar. “Ortak çı-
karlarını önde tutmaları nasıl mümkün olabiliyor? Bunları bir arada 
tutan da ne Tanrı aşkına?” 

Biraz daha yakından bakanlar ise çok geçmeden bu çelişki-
yi çözerler. Her A.A. üyesi iyileşme kurallarına bağlı kalmak zo-
rundadır. Aslında hayatı bu manevi prensiplere uyup uymamasına 
bağlıdır. Eğer bunlardan fazla uzaklaşırsa, cezası kesin ve çabuk 
olacaktır. Hastalanır ve ölür. İlk başta uyum sağlar, çünkü sağlamak 
zorundadır. Fakat daha sonra, gerçekten de sahip olmak istediği bir 
yaşam şeklini keşfeder. Dahası, bu paha biçilemez lütfu başkalarıy-
la paylaşmadığı sürece ona sahip olamayacağını görür. A.A. mesa-
jını taşımadığı sürece ne o hayatta kalabilecektir, ne de bir başkası. 
On İkinci basamak çalışması bir grup oluşturduğu anda, ortaya bir 
şey daha çıkar. Çoğu kişi grup olmadan iyileşememektedir. Büyük 
bir bütünün sadece küçük bir parçası olduğunu ve bu kardeşlik ku-
ruluşunun korunması için hiçbir özveriden kaçınılmaması gerektiği 
gerçeğini kavramaya başlar. Gruba zarar verme ihtimali olduğu za-
manlarda, içindeki isteklerin ve hırsların kopardığı yaygarayı sus-
turmak zorunda olduğunu görür. Grubun hayatiyetini sürdürmesi 
gerektiği, yoksa bireyin yok olacağı gerçeği açıklık kazanır. 

Başlangıçta asıl soru grupların nasıl en iyi şekilde birlikte 
yaşayıp çalışabilecekleridir. İçinde yaşadığımız dünyada, kişile-
rin, halkları toptan yok edebildiklerine şahit olduk. Servet, güç 
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ve prestij için verilen mücadelelerin insanlığı hiç olmadığı kadar 
paramparça ettiğini gördük. Eğer güçlü kişiler bile barış ve uyum 
arayışında tıkanıp kalıyorlarsa, bizim kararsız alkoliklerin hâli ne 
olacaktı? Bir zamanlar nasıl bireysel iyileşme için dua edip mü-
cadele verdiysek, aynı içtenlikle A.A.’nın varlığını sürdürebilmesi 
için gereken ilkeler üzerinde yoğunlaştık. Topluluğumuzun yapısı, 
başlangıçtaki deneyimlerle biçimlenmeye başladı. 

Uçakları Büyük Okyanus’a düşen Eddie Rickenbacker ve ce-
sur arkadaşlarının hikâyesini birçok şehir ve kasabada yeniden ya-
şattık. Bizim gibi onlar da, kendilerini ölümden kurtulmuş, fakat 
hâlâ acımasız denizin tehdidi karşısında bulmuşlardı. Ortak çıkar-
larının her şeyden önde geldiğini ne kadar isabetle fark etmişlerdi. 
Hiç kimse ekmek ve su konusunda bencil olamazdı. Her birey di-
ğerlerini de düşünmek zorundaydı ve inançlarını güçlü tutarak ger-
çek gücü bulabileceklerini biliyorlardı; buldular da. Derme çatma 
teknelerinin bütün güvensizliğine karşın belirsizlik, acı, korku ve 
umutsuzluk sınavlarını geçecek ve hatta içlerinden birinin ölümünü 
dahi göğüsleyecek derecede buldular.

A.A.’da da aynen böyle olmuştur. Bugünkü yapımız, inanç 
ve emeğimizin birleştiği inanılması güç deneyimlerden aldığımız 
dersler üzerine kurulabilmiştir. Bu dersler, bugün Adsız Alkolik-
lerin On İki Geleneğinde yaşamaktadır ve Tanrının izniyle, O’nun 
planındaki görevimiz sürdüğü sürece bizi bir arada tutacaktır. 
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İKİNCİ GELENEK 

“Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardır. 
O da grup bilincimizde ifadesini bulan sevgi dolu 

bir Tanrı’dır. Liderlerimiz hükmedici değil, güvenil-
ir hizmetkârlardır.”

A.A. nereden talimat alır? Kim tarafından yönetilir? Bu konu, 
tüm dostlarımızın ve aramıza yeni katılan herkesin aklını karıştırır. 
Bu dostlarımıza, derneğinizin ne yönetim yetkisini haiz bir baş-
kanı, ne herkesi aidat ödemeye zorlayan bir muhasebecisi, ne de 
yoldan çıkmış bir üyeyi kapı dışarı atacak bir yönetim kurulunun 
olmadığı ve hiçbir A.A. mensubunun bir diğerine emir verip itaa-
te zorlayamayacağı anlatıldığında hayretlerini gizleyemeyip itiraz 
ederler. “Bu gerçek olamaz... Muhakkak bir dolap vardır bu işte!”. 
Daha sonra, bu rasyonel insanlar İkinci Gelenek’i okuduklarında, 
A.A. üzerinde otorite sahibi olan yegâne gücün grup bilincimiz-
de kendini ifade eden sevgi dolu bir Tanrı olduğunu öğrenirler. 
Tecrübeli bir A.A. üyesine, şüpheyle, bunun gerçekten işe yarayıp 
yaramadığını sorarlar. Her açıdan aklıselim biri gibi görünen üye 
derhal yanıtlar: “Evet! Kesinlikle, işe yarıyor.” Dostlar, açıklamayı 
belirsiz, bulanık ve safça bularak homurdanırlar. Sonra bizi kuşku-
lu bakışlarla izlerler. A.A. hikayelerini dinlemeye başlarlar ve kısa 



120

On İki Basamak ve On İki Gelenek

bir süre sonra da somut olgulara ulaşırlar. 

Peki, A.A. yaşamının hangi gerçekleri, bizi bu görünüşte uygu-
lanamaz ilkeye ulaştırıyor?

Varsayalım ki; John Doe, iyi bir A.A., ABD’nin Middletown 
şehrine taşınır. Şimdi yalnızdır ve kendisine A.A. tarafından kar-
şılıksız olarak verilen mesajı diğer alkoliklere iletmedikçe değil 
ayık, belki, hayatta bile kalamayacağını düşünmektedir. Kendisini 
manevi ve ahlaki bir baskı altında hisseder, çünkü belki de, onun 
yardım elinin ulaşılabileceği yüzlerce kişi hala acı çekmektedir. O 
ise aslında eski grubunu özlemektedir. Diğer alkoliklerin ona ihti-
yaç duyduğu kadar o da onlara ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle pa-
pazlarla, doktorlarla, editörlerle, polisler ve barmenlerle iletişime 
geçer. Sonuç: Middletown’da artık bir grup oluşmuştur; kurucusu 
da kendisidir. 

Kurucu olduğu için ilk başta patron da o olur. Başka kim ola-
bilir ki? Ama çok geçmeden her şeyi yönetme konusunda sahip ol-
duğunu varsaydığı otorite, yardım ettiği alkoliklerce paylaşılmaya 
başlanır. Sonra mülayim diktatör, dostlarından oluşan bir komitenin 
başkanı olur. Bunlar, grubun gelişen hizmet hiyerarşisidir. Şüphe-
siz, hepsi kendiliğinden bu göreve atanmışlardır. Çünkü başka bir 
yol mevcut değildir. Birkaç ay içinde, Middletown’da A.A. büyük 
gelişim gösterir. 

Kurucu ve arkadaşları, oluşturdukları maneviyatı aralarına 
yeni katılanlara iletirler, salonlar kiralarlar, hastane görüşmeleri 
ayarlarlar ve alkolik eşlerinden sürekli litrelerce kahve pişirmeleri-
ni isterler. Kurucu. Kurucu ve arkadaşları, şöhretin cazibesine biraz 
da olsa kapılabilirler. Nihayet onlar da insandır. Birbirlerine şöyle 
derler: “Belki bu kentteki A.A.’yı denetimimizde tutmak iyi ola-
caktır. Biz deneyimliyiz, ayrıca şu sarhoşlara yaptığımız iyiliklere 
bakın, bize minnet duymaları gerekmez mi?” Kurucu ve arkadaşla-
rının bazen bundan daha olgun ve daha alçakgönüllü oldukları da 
olabilir. Ama bu aşamada, çoğunlukla öyle değildirler. 

Artık sancılar grubu zorlamaktadır. Dilenciler dilenir. Dilen-
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ciler dilenmekte, yalnızlar acı çekmektedir. Sorunlar bir çığ gibi 
büyür. Daha da önemlisi siyasal yapı içerisinde bazı mırıltılar du-
yulur ve bu mırıltılar gürültülü çığlıklara dönüşür: Daha önemli-
si, grupta giderek bir yaygaraya dönüşen dedikodular dolanır. “Bu 
eskiler, grubu ilelebet yönetebileceklerini mi düşünüyorlar? Seçi-
me gidelim!” Kurucu ve arkadaşları incinmiş ve moralleri bozul-
muştur. Krizler arasında bocalarlar, üyelerle konuşarak kendilerini 
savunurlar, ama hiçbirinin yararı olmaz. Devrim başlamıştır! Grup 
bilinci galip gelmek üzeredir.  

Seçim gelmek üzeredir. Eğer kurucu ve arkadaşları iyi hizmet 
etmişlerse, hiç beklemedikleri şekilde bir süre için yeniden eski 
yerlerine getirilebilirler. Ama eğer demokrasinin yükselen dalga-
sına güçlü bir direnç gösterdilerse, vakit geçirmeksizin kenara iti-
lirler. Her iki durumda da, grup şimdi otoritesi büyük ölçüde kısıt-
lanmış geçici bir yönetim komitesine sahiptir. Komite üyelerinin 
hiçbir anlamda grubu yönetme ya da direktif verme yetkisi yoktur. 
Başkanın yönetiminde, halkla ilişkileri yürütürler, toplantıları dü-
zenlerler. Son derece güvenilir olan veznedar, dolaştırılan şapkadan 
parayı alır, bankaya yatırır, kirayı ve diğer faturaları öder, iş top-
lantılarında düzenli olarak rapor sunar. Sekreter gerekli bilgilerin 
masanın üzerinde bulunmasını sağlar, mektupları yanıtlar ve top-
lantı çağalarını gönderir. Bunlar grubun çalışmasını sağlayan temel 
hizmetlerdir. Komite hiçbir manevi tavsiyede bulunmaz. Kimsenin 
yönetimini yargılamaz, emirler vermez, içlerinden herhangi biri bu 
tür şeyler yapmaya kalkışırsa ilk seçimlerde derhal uzaklaştırılır. 
Ve böylece geç de olsa birer senatör değil, gerçekten hizmetkâr 
olduklarının bilincine varırlar. Bunlar evrensel deneyimlerdir. Bu 
şekilde, bütün A.A. genelinde liderlerin ne şartlar altında ve hangi 
kurallara göre hizmet vereceklerini grup bilinci belirler.  

Bu bizi doğrudan, “A.A.’da gerçek bir liderlik var mı?” soru-
suna getirir. Bunun cevabı kesin olarak şudur: “Evet, görünüşteki 
eksikliğine rağmen var.” Haydi, tekrar görevinden alınan kurucuya 
ve arkadaşlarına bakalım. Onlara ne olur? Kızgınlık ve gerginlik-
leri geçince, belli belirsiz bir değişim meydana gelir. En nihayetin-
de, A.A. jargonunda “yaşlı devlet adamları” ve “devrik diktatör-
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ler” olarak bilinen iki sınıfa ayrılırlar. Yaşlı devlet adamı grubun 
tercihindeki bilgeliği gören, mevkisinin düşmesine gocunmayan, 
muhakemesi kayda değer tecrübelerle güçlenmiş, sağduyulu yargı-
ya sahip, bir kenarda sükûnet ve sabırla gelişmeleri izleyen biridir. 
Devrik diktatör ise, grubun o olmadan anlaşamayacağına inanan, 
sürekli yeniden seçilmek için entrika çeviren, kendine acıyarak 
kendini tüketen bir kişiliktir. Bazıları o denli kan kaybeder ki, bü-
tün A.A. ruhu ve prensiplerini unutarak alkole dönerler. Zaman 
zaman, A.A. böyle kendini tüketmiş ıstırap içinde kıvranan kimse-
lerle dolup taşar.

Topluluğumuzdaki neredeyse her eski üye bir yere kadar bu sü-
reçten geçmiştir. Bereket versin ki, çoğu bu badireyi sağ salim atla-
tır ve yaşlı devlet adamlarına dönüşürler. A.A.’nın gerçek ve kalıcı 
liderleri olurlar. Onlarınki sessiz görüştür; krizleri aşmayı sağlayan 
sağlam bilgiye sahiptirler ve mütevazı birer örnek teşkil ederler. 
Kafalar çok karıştığında, gruptakiler kaçınılmaz olarak onlardan 
tavsiye ister. Grup bilincinin sesi olurlar; hatta Adsız Alkolikler’in 
gerçek sesi onlarınkidir. Hükmederek yönetmezler; örnek olarak 
önderlik yapar, yol gösterirler. Bu tecrübe bizi, kıdemli üyelerce 
verilen tavsiyelerin sayesinde grup bilincimizin uzun vadede her-
hangi bir liderden daha bilge olacağı sonucuna götürür. 

A.A. henüz üç yaşındayken, bu ilkeyi doğrulayan bir olay ya-
şandı. A.A.’nın ilk üyelerinden biri kendi arzusuna tamamen aykırı 
bir biçimde, grup görüşünü benimsemeye zorlandı. Olay kendi an-
latımıyla şöyle: 

“Bir gün New York’ta bir hastanede On İkinci Basamak çalış-
ması yapıyordum. Hastanenin sahibi, Charlie, beni ofisine çağırdı. 
‘Bill,’ dedi, ‘Maddi olarak sıkıntıda olmanı utanç verici buluyo-
rum. Etrafındaki bu sarhoşlar iyileşiyor ve para kazanmaya baş-
lıyorlar. Sen ise bu işi tam zamanlı yapıyorsun ve meteliğin yok. 
Adil değil bu.’ Charlie çekmecesinden eski bir mali bilanço çıkardı. 
Bana verdi ve devam etti, ‘Bu 1920’lerde hastanenin nasıl paralar 
kazandığı gösteriyor. Ayda binlerce dolar. Yine aynı kazanması ge-
rekir. Kazanabilir de, ama sadece bana yardımcı olursan. Neden 
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çalışmalarını buraya taşımıyorsun? Sana bir ofis veririm. Düzgün 
bir avans hesabı ayarlarım. Kârdan da iyi bir pay alırsın. Üç yıl 
önce başhekim Silkworth, bana sarhoşlara manevi olarak yardımcı 
olmayı önerdiğinde, bu fikir bana uçuk kaçık gelmişti, ama şimdi 
kanaatimi değiştirdim. Bir gün, senin bu eski sarhoşlar Madison 
Square Garden’ı bile doldurup taşıracak. Öyleyse, sen neden se-
falet içinde yaşayasın? Teklifim gayet ahlaki. Amatör bir terapist 
olabilir, çok da başarı elde edebilirsin.’ 

“Ağzım bir karış açık kalmıştı. Charlie’nin önerisinin gerçek-
ten dürüst olduğunu fark edene kadar kısa bir süre vicdan azabı 
çektim. Amatör bir terapist olmanın hiçbir yanlış tarafı yoktu. Her 
gün mağazadan yorgun argın dönüp, bir ev dolusu sarhoşa parası-
nı bile almadan akşam yemeği hazırlayan Lois geldi aklıma. Wall 
Street’teki alacaklılarıma vermem gereken yüklü parayı anımsa-
dım. Hâlen her zamanki kadar çok para kazanmakta olan birkaç 
alkolik arkadaşımı düşündüm sonra. Neden ben de onlar kadar ka-
zanmayayım dedim kendi kendime. 

“Charlie’den bana düşünmem için biraz zaman vermesini iste-
diysem de, kararımı vermiş sayılırdım. Metroyla Brooklyn’e dön-
düğüm sırada aniden, zihnimin içinde ilahi bir ses yankılandı ade-
ta. Sadece bir cümleydi, ama çok ikna ediciydi. Aslında doğrudan 
İncil’den bir sözdü. Bir ses bana sürekli, ‘İşçi ücretini hak eder,’ 
diyordu. Eve gelince, Lois’in her zaman olduğu gibi yemek yaptı-
ğını ve üç sarhoşun mutfak kapısından aç aç onu izlediğini gördüm. 
Onu bir kenara çekip müjdeli haberi verdim. İlgisini çekmişti ama 
beklediğim kadar heyecanlanmamıştı. 

“O gece toplantı vardı. Gerçi yanımızda kalan alkoliklerden 
hiçbiri ayılamamıştı, ama ayık olan başkaları vardı. Eşleriyle be-
raber aşağı kattaki oturma odasındaydılar. Onlara hemen karşıma 
çıkan fırsatı anlatmaya koyuldum. Üzerime yoğunlaşan sabit ba-
kışlarını ve kayıtsız, duygusuz yüzlerini hiç unutamam. Hikâyem, 
azalan bir coşku ile canlılığını yitire yitire nihayetine erdi. Uzun bir 
sessizlik oldu.” 
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“Arkadaşlarımdan birisi neredeyse ürkekçe konuşmaya başla-
dı. ‘Ne kadar zorlandığını biliyoruz Bill; bu, bizi fazlaca üzüyor. Bu 
konuda ne yapabileceğimizi sık sık düşünüyoruz. Fakat sanırım se-
nin şimdi önerdiğin şeyin bizi çok daha fazla üzdüğünü söylersem, 
sanırım buradaki herkesin adına konuşmuş olurum…’ Sesi giderek 
daha güvenli hale geldi. ‘Asla profesyonel olamayacağının farkın-
da değil misin?’ diye devam etti, ‘Charlie bize ne kadar cömert 
davransa da, onun veya başkasının hastanesine bağlanamayacağı-
mızı göremiyor musun? Bize, Charlie’nin teklifinin ahlaki oldu-
ğunu söylüyorsun. Elbette, ahlaki ama bizim yaptığımız iş sadece 
ahlakla yürüyebilecek bir iş değil; daha iyi bir şeyler gerekiyor. 
Evet, Charlie’nin fikri iyi, ama yeterince iyi değil. Bu bir ölüm ka-
lım meselesi Bill ve bize en iyiden başka hiçbir şey yarar sağlaya-
maz.’ Konuşan arkadaş devam ederken, diğerleri meydan okuyan 
ifadelerle bana bakıyorlardı. ‘Bill, burada yaptığımız toplantılarda 
sen sık sık iyi, en iyinin düşmanıdır, demez miydin? Pekâlâ, işte 
bu söylediğinin örneğini yaşıyoruz şimdi. Bize bunu yapamazsın.’ 

“Grup bilinci böyle konuşmuştu. Grup haklıydı ve ben hak-
sızdım; metroda duyduğum ses, Tanrı’nın sesi değildi. Gerçek ses 
buradaydı; arkadaşlarımın sesi... Onları dinledim ve Tanrı’ya şükür 
ki, itaat ettim.” 
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ÜÇÜNCÜ GELENEK 

“A.A. üyesi olmanın tek koşulu, içkiyi
bırakmaya istekli olmaktır.”

Bu geleneğin anlamı büyüktür. Zira A.A. alkolle ciddi prob-
lemi olan herkese şöyle demektedir: “Eğer sen A.A. üyesiyim di-
yorsan, öylesindir. Dâhilim diyerek dâhil olabilirsin ve kimse seni 
dışarıda tutamaz. Kim olursan ol, ne kadar düşersen düş, duygusal 
sorunların ve hatta suçların bile ne kadar ciddi olursa olsun, yine 
de seni A.A.’dan mahrum bırakamayız. Seni dışarıda tutmayı iste-
miyoruz. İster çarpık bir zihniyete sahip ol, ister saldırgan ol, bize 
zarar vermenden hiç korkmuyoruz. Tek istediğimiz, ayık kalmak 
için bize verilmiş büyük şansın aynısına senin de sahip olman. Bu 
yüzden, A.A. üyesi olduğunu söylediğin an A.A. üyesisindir.” 

Bu üyelik prensibini yerleştirmek, yıllar süren zorlu deneyim-
lerin sonunda mümkün oldu. Yolun başındayken, A.A. grubu aşırı 
hassas ve kırılgandı. Yaklaştığımız alkoliklerden neredeyse hiçbiri 
bize ilgi göstermiyordu; aramıza katılanların çoğu rüzgârda titre-
yen mum ışığı gibiydi. Bu belli belirsiz ışıklar sık sık söner ve yeni-
den yakılamazdı. Dile getiremesek de hep, “Acaba sırada hangimiz 
varız?” diye düşünürdük. 
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Bir üyemiz, o günlerden bize bir anısını anlatıyor: “Vaktiyle, 
her A.A. grubunun çeşitli üyelik kuralı vardı. Birileri ya da bir şey-
ler gemiyi alabora edecek ve bizi tekrar alkol denizine dökecek 
diye hepimizin ödü kopuyordu. Vakıf ofisimiz[1] bütün gruplardan, 
uyguladıktan ‘koruyucu’ düzenlemelerin listesini göndermelerini 
istedi. Gelen listeler birleştirildiğinde toplam uzunlukları bir buçuk 
kilometreyi buluyordu. Eğer bu kuralların hepsi her yerde uygulan-
saydı, kimsenin A.A.’ya katılması mümkün olmazdı. İşte, endişe-
lerimiz ve korkularımız bu büyüktü.

“Sonunda, A.A.’ya ‘salt alkolikler’ dediğimiz gruptan başka 
kimseyi almamaya karar verdik. Bunların, içiyor olmaları ve bunun 
yarattığı talihsiz sonuçlar haricinde başka bir sorunları olamazdı. 
Yani, dilenciler, serseriler, akıl hastaları, mahkumlar, eşcinseller, 
çatlaklar ve düşmüş kadınlar kesinlikle giremeyecekti. Evet efen-
dim, biz sadece saygıdeğer salt alkoliklere hizmet edecektik! Di-
ğerleri muhakkak bizim sonumuzu getirirdi. Üstelik eğer onları içi-
mize alacak olursak düzgün insanlar hakkımızda ne derdi? Böylece 
A.A.’nın etrafını sık ağlardan bir çitle ördük. 

 “Belki bu şimdi kulağa komik geliyor. Belki de, biz eski üye-
lerin çok hoşgörüsüz olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat söyleme-
liyim ki, o zamanlar bu duruma dair komik olan hiçbir şey yoktu. 
Yaşamımızın ve ailelerimizin tehdit altında olduğunu hissettiğimiz 
için böyle katıydık ve bunun şakası yoktu. Hoşgörüsüz diyorsu-
nuz? Korkuyorduk biz. Doğal olarak da, korkan insanlar ne yapar-
sa onu yaptık. Zaten hoşgörüsüzlüğün gerçek nedeni korku değil 
midir? Evet, hoşgörüsüzdük.” 

O zamanlar tüm bu korkuların temelsiz olduğunu nereden bile-
bilirdik ki? Bazen ürkütücü gördüğümüz binlerce insanın şaşırtıcı 
şekilde iyileşeceğini hatta en iyi çalışanlarımız ve yakın arkadaşla-
rımıza dönüşeceklerini nasıl tahmin edebilirdik?

1 1954’te Alkolik Vakfı, A.Ş.’nin adı Adsız Alkolikler Genel Hizmet Kurulu, 
A.Ş. olarak değiştirildi ve bugün Vakıf ofisinin adı Genel Hizmet Ofisi oldu.
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A.A.’nın ortalamanın çok altında bir boşanma oranına sahip 
olacağına inanılır mıydı? Bu sorunlu insanların bize sabrı ve hoş-
görüyü en iyi öğreten öğretmenler olacağını öngörebilir miydik? 
Akla gelen her türden insanı içerecek ve her ırk, mezhep, siyaset ve 
dil engelini kolaylıkla delip geçecek bir topluluğu o zamanlar kim 
hayal edebilirdi? 

A.A. nihayetinde üyelikle ilgili tüm kuralları neden kaldırdı? 
Alkolik olup olmadığı ve A.A.’ya katılma konusundaki kararı ne-
den kişinin kendisine bıraktık? Neden her toplumun ve yönetimin 
tecrübesine karşı çıkarak hiçbir A.A.’yı üyelikten atmayacağımızı 
ya da mahrum bırakmayacağımızı; hiç kimseyi para vermeye, bir 
şeylere inanmaya ya da boyun eğmeye zorlayamayacağımızı söy-
leme cesaretini gösterdik? 

Üçüncü Gelenek’te, şimdi gördüğümüz üzere, cevap olduk-
ça basitti. En nihayetinde tecrübe bize, bir alkoliğin bütün şansını 
elinden almanın onu bazen ölüme ve genellikle sonsuz bir ıstıraba 
mahkûm etmekle aynı şey olduğunu öğretmişti. Kim hasta karde-
şinin hem yargıcı, hem jürisi, hem de celladı olmaya cesaret ede-
bilirdi ki? 

Gruplar birbiri ardına bu olasılıkları gördüler ve en sonunda 
tüm üyelik düzenlemelerini kaldırdılar. Birbirini izleyen dramatik 
deneyimler bu konudaki kararlılığı perçinledi ve sonunda bu uygu-
lama evrensel bir nitelik kazandı. İşte iki örnek: 

A.A. takvimi ikinci yılı gösteriyordu. O zaman daha yüzlerini 
ışığa dönmeye çalışan mücadele içindeki iki isimsiz gruptan başka 
hiçbir şey yoktu ortada. 

Bu gruplardan birine yeni biri geldi ve kapıyı çalarak içeri gir-
mek için izin istedi. Grubun en yaşlı üyesiyle samimiyetle konuştu. 
Çok geçmeden durumunun ümitsiz olduğu ve her şeyden ziyade 
iyileşmek istediği anlaşıldı. “Ama” diye sordu adam, “grubunuza 
katılmama izin verecek misiniz? Alkolizmden bile daha kötü dam-
galanmış bir başka bağımlılığın daha kurbanı olduğum için, beni 
aranızda istemeyebilirsiniz. İster misiniz yoksa?” 
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İkilem buydu. Grubun ne yapması gerekiyordu. En yaşlı üye 
yanına iki diğerini çağırdı ve gerçekleri önlerine serdi. “Ne olacak 
şimdi?” dedi, “Bu adamı geri çevirirsek yakında ölecek. Aramıza 
alırsak, Tanrı bilir ne sorunlar çıkarır. Ne cevap vereceğiz? Evet mi, 
hayır mı?” 

Yaşlı üyeler ilk başta sadece itirazlarını dile getirdiler. “Biz sa-
dece alkoliklerle uğraşırız,” dediler, “bu adamı çoğunluğun iyiliği 
için feda etmemiz gerekmez mi?” Yeni gelen kaderini beklerken,  
tartışma böyle sürüp gitti. Derken üç üyeden biri çok farklı bir şe-
kilde konuştu. “Aslında korktuğumuz sadece itibarımızın zedelen-
mesi,” dedi. “Bu tuhaf alkoliğin çıkarabileceği sorunlardan ziyade 
insanlar bize ne der diye korkuyoruz. Biz tartışırken aklımdan dört 
kısa kelime geçti durdu. Bir şey sürekli bana, ‘O olsa ne yapardı?’ 
diye soruyordu.” Tek bir kelime daha söylenmedi. Zaten başka ne 
söylenebilirdi? 

Yeni gelen kişinin mutluluktan ayakları yerden kesilmişti; coş-
kuyla On İkinci Basamak çalışmalarına başladı. A.A. mesajını yo-
rulmak bilmeden çok sayıda insana iletti. Bu pek çok kişi daha sonra 
binlerce kişi oldu. Diğer problemiyle asla kimseyi rahatsız etmedi. 
AA, Üçüncü Geleneğini oluşturma yolunda ilk adımını atmıştı. 

Çift damgalı adamın aramıza katılmak için kapımızı çalma-
sının üzerinden çok geçmeden, diğer A.A. grubuna adına Ed diye 
söz edeceğimiz bir satıcı üye oldu. Ancak bir satıcının olabileceği 
kadar atılgandı ve müthiş bir odaklanma yeteneği vardı. A.A.’nın 
nasıl geliştirilebileceğine dair dakikada en az bir fikir geliştiriyor-
du. Otomobil cilasını nasıl ateşli bir coşkuyla dağıtıyorsa, bu fi-
kirleri de A.A.’daki üye arkadaşlarına aynı şekilde pazarlıyordu. 
Fakat tüm bunların yanında öyle bir fikri vardı ki, pazarlanır gibi 
değildi. Ed bir ateistti. ‘Tanrı saçmalığı’ olmadan A.A.’nın daha 
iyi yürüyebileceğine dair koyu bir takıntısı vardı. Herkese kurusıkı 
tehditler savurdu ve herkes de onun yeniden içkiye döneceği günü 
beklemeye başladı. Çünkü biliyorsunuz, A.A. o zamanlar dindar 
bir gruptu. Kutsal şeylere böyle küfretmesinin ağır bir cezası olmak 
zorunda diye düşünülürdü. Ed ise sinir bozucu şekilde ayık kaldı.  
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Nihayet bir gün toplantıda konuşma sırası ona geldi. Bizi neyin 
beklediğini bildiğimiz için ürperdik. Topluluğa şükranlarını sundu, 
ailesinin nasıl bir araya geldiğini anlattı, dürüstlüğün erdemlerini 
övdü, On İkinci Basamak çalışmalarının ona verdiği mutluluktan 
söz etti ve sonra da bombayı patlattı. “Bu Tanrı işine katlanamıyo-
rum! Zayıflar için uydurulmuş palavralar bunlar. Bu grubun böyle 
şeylere ihtiyacı yok. Olmaz böyle şey! Canı cehenneme…”  

Toplantıyı büyük bir kızgınlık dalgası sardı ve tüm üyeler tek 
bir kararda birleşti: “Atılsın!” 

Yaşlılar Ed’i bir kenara çektiler. Sertçe, “Burada böyle konu-
şamazsın. Ya bundan vazgeçersin ya da çeker gidersin,” dediler. Ed 
müthiş bir alaycı ifadeyle onlara baktı. “Yapmayın yahu! Demek 
öyle!?” Bir kitap rafına uzandı ve bir tomar kâğıt aldı. Kâğıtların 
üzerinde hâlen hazırlık aşamasında olan “Adsız Alkolikler” kitabı-
nın önsözü yer alıyordu. Yüksek sesle okudu: “A.A. üyesi olmanın 
tek koşulu içkiyi bırakmaya istekli olmaktır.” Ara vermeden sür-
dürdü. “Siz bu cümleyi yazdığınızda samimi miydiniz yoksa değil 
miydiniz?” 

Yaşlılar irkilerek birbirlerine baktılar, çünkü kıskıvrak yaka-
landıklarını biliyorlardı. Ve böylelikle Ed üye olarak kalmaya de-
vam etti. 

Ed yalnızca üye olarak kalmadı, aylar birbirini kovalarken ayık 
da kaldı. Ayık kaldığı süre uzadıkça, sesi Tanrı’ya karşı daha da 
gürleşiyordu. Grup öyle derin bir kasvet içine girmişti ki, tüm kar-
deşçe dayanışma bağları yok olmuştu. Üyeler birbirlerine dönüp, 
“Ne zaman? Ne zaman içecek bu adam?” diye homurdanıyorlardı. 

Uzun bir süre sonra, Ed şehir dışına gitmesini gerektiren bir 
satış işi aldı. Birkaç gün sonra haberler geldi. Ed bir telgraf gönder-
miş, para istiyordu. Herkes bunun ne anlama geldiğini biliyordu. 
Daha sonra telefon etti. O günlerde On İkinci Basamak çalışmaları 
için ümit vaat edip etmediğini bakmazsın, nereye olsa giderdik. Fa-
kat bu sefer kimsenin kılı kıpırdamadı. “Bırakın yalnız kalsın! Bir 
sefer de kendi başına denesin; belki bir ders alır,” dendi.
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Ed yaklaşık iki hafta sonra bir gece, gizlice bir A.A. üyesinin 
evine girdi ve ailenin haberi olmadan yatağa yattı. Sabah evin rei-
si ve bir arkadaşı kahvelerini içiyorlarken, merdivende bir gürültü 
duydular. Ed’i görünce şaşıp kaldılar. Ed dudaklarında alaycı bir 
gülümsemeyle “Dostlarım, sabah meditasyonunuzu yaptınız mı?” 
diye sordu. Dürüst olduğunu hemen anladılar. Ed öyküsünü parça 
parça anlattı. 

Komşu eyaletlerin birinde ucuz bir otele sığınmıştı. Bütün yar-
dım istekleri geri çevrilince şu sözler hummalı beyninde çınlayıp 
durmaya başlamıştı: “Beni terk ettiler. Yoldaşlarım tarafından terk 
edildim. Son bu olsa gerek... Geriye hiçbir şey kalmadı.” Kendini 
yatağa atarken, eli yatağın yanındaki çalışma masasında bir kitaba 
değdi. Kitabı alıp okudu. Bu bir Gideon İncili’ydi. Ed o otel oda-
sında gördüklerinden ve hissettiklerinden hiçbir zaman söz etmedi. 
Yıl 1938’di. Ondan sonra bir daha hiç içmedi. 

Şimdilerde Ed’i tanıyan eskiler bir araya geldiklerinde, “Ed’i 
kutsal şeylere hakaret ettiği için gerçekten de atmış olsaydık ne 
olurdu, onun ve daha sonra yardım ettiği onca kişinin başına neler 
gelirdi?” diye ürperirler.  

Böylece Tanrı’nın bize daha başlangıçta işaretini verdiği üzere, 
isteğini dile getiren her alkolik topluluğumuzun bir üyesi olur.  



131

On İki Basamak ve On İki Gelenek

DÖRDÜNCÜ GELENEK 

“Her grup, diğer grupları ya da A.A.’yı bir bütün 
olarak etkileyen konular dışında özerktir.”

Özerklik zor bir kelimedir. Fakat bizim için anlamı basittir. 
A.A.’yı bir bütün olarak tehdit etmedikçe, her A.A. grubunun ken-
disini dilediği gibi yönetebileceği manasına gelir. Bu bizi, Birinci 
Gelenek’te karşılaştığımız soruya götürür: Bu kadar özgürlük akıl-
sızcasına tehlikeli değil midir?

Yıllar içerisinde On İki Basamak ve On İki Gelenek’imizden 
akla gelen her türlü sapma teşebbüsünde bulunuldu. Büyük ölçüde 
egosu tarafından yönlendirilen bireyler oluştuğumuz için, bu kaçı-
nılmazdı. Bir başkaldırı duygusuyla ateşin her türüyle oynamış ve 
zarar görmeden bunu atlatmış olan biz kaosun çocukları artık daha 
akıllıca düşünüyoruz. Bizzat bu sapmalar, bizi uzun bir deneme ya-
nılma sürecine soktu ve Tanrı’nın lütfu ile bugün olduğumuz yere 
getirdi. 

1946’da, A.A.’nın gelenekleri ilk kez yayınlandığında, bütün 
A.A. gruplarının ne şiddette olursa olsun her türlü darbeye dayana-
bileceğinden emindik. Şunu gördük ki, aynen bireyler gibi, grup da 
yaşamasını garanti edecek denenmiş ilkelere uymak zorundaydı. 
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Deneme yanılma sürecinde tam bir güvenlik olduğunu keşfettik. 
Bundan o kadar emindik ki, A.A. geleneklerinin orijinal beyanında 
şu önemli cümleye yer verdik: “Ayık kalmak için bir araya gelen 
herhangi iki ya da üç alkolik, başka bir maksada hizmet etmedikleri 
sürece kendilerine A.A. grubu olarak adlandırabilirler.” 

Bu ifade bize, her A.A. grubunu, eylemlerinde kendi vicdanına 
dayanan özerk bir kuruluş olarak ilân etme cesaretini verdi. Bu ge-
niş özgürlük tasarısını hazırlarken sadece iki tehlike uyarısı koyma 
gereği duyduk; hiçbir grup bir bütün olarak A.A. ya zarar verecek 
bir şey yapmamalı ve kendisini başka hiçbir şey ya da hiç kimseye 
bağımlı kılmamalıydı. Gruplara ‘cumhuriyetçi’ ya da ‘komünist’, 
‘katolik’ ya da ‘protestan’ diye çeşitli şekillerde adlandırmaya baş-
larsak, gerçekten tehlikeler ortaya çıkardı. Bir A.A. grubu kendi 
yoluna bağlı kalmalıydı, yoksa umutsuzca kaybolurdu. Tek amacı 
ayıklık olmalıydı. Geri kalan tüm konular için bütünüyle bir irade 
ve eylem özgürlüğü vardı. Her grup yanılma hakkına sahipti. 

A.A.’nın henüz genç olduğu yıllarda, bir sürü hevesli grup olu-
şuyordu. Middleton diye anacağımız bir kasabada gerçekten harika 
bir grup çalışmaya başladı. Kasaba halkı, bu grubun yapacaklarıyla 
çok ilgiliydi. Grubun yaşlıları yenilikler hayal etmeye başladılar. 
Kasabanın büyük bir alkolik merkezine ihtiyaç duyduğunu düşün-
düler. Bu, A.A. gruplarının örneğini her yerde kurabileceği bir pilot 
tesis olacaktı. Zemin katta bir kulüp, ikinci katta sarhoşları ayılta-
bilecekleri ve borçları için onlara para verebilecekleri bir yer olur-
du; üçüncü katı ise eğitim projesine ayırmışlardı. Hayallerinde bu 
parlak mekâna birkaç kat daha çıkılacaktı ama başlangıçta üç kat 
olsa da olurdu. Bunların hepsi için para gerekiyordu, tabii; başka-
larının parası... İster inanın ister inanmayın kasabanın zenginleri bu 
fikri benimsediler. 

Bununla birlikte, alkolikler arasında bu fikre karşı çıkan birkaç 
muhalif de oldu. Bunlar, Vakfa[1], New York’taki A.A. genel merke-

1 1954’te Alkolik Vakfı, A.Ş.’nin adı Adsız Alkolikler Genel Hizmet Kurulu, 
A.Ş. olarak değiştirildi ve bugün Vakıf ofisinin adı Genel Hizmet Ofisi oldu.  
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zine yazarak bu proje hakkında bilgi istediler. Yaşlıların işleri sağ-
lama almak için Vakfa imtiyaz başvurusu yapacaklarını fark ettiler. 
Bu birkaç muhalif rahatsızdı ve olaya şüpheyle bakıyordu.  

Elbette, bu işin bir reklamcısı da vardı ve işinde çok iyiydi. 
Vakıf kimseye imtiyaz tanımayacağını söylese de, başka yerlerde 
A.A. gruplarını tıp ve eğitime bulaştıran girişimlerin kötü sonuç-
landığı yönünde tavsiyeler verse de, reklamcı hitabet yeteneğiyle 
bütün korkuları yatıştırdı. Ve bu adam işleri daha da sağlama bağ-
lamak için üç ortaklık oluşturdu, üçünün de başkanlığını üzerine 
aldı. Yeni boyanmış merkez binası parıldıyor, samimi havası tüm 
kasabaya yayılıyordu. Çok geçmeden işler canlanmaya başladı. 
Merkezin sağlam ve devamlı çalışmasını garanti altına almak için 
altmış bir kural ve düzenleme benimsendi.

Fakat ne yazık ki çok geçmeden bu parlak tablo kararmaya 
başladı. Huzurun yerini karışıklık aldı. Bazı alkoliklerin eğitim 
hasreti çektikleri ama alkolik olduklarından şüphe ettikleri ortaya 
çıktı. Bazılarının kişiliklerindeki bozukluklar, belki ancak ödünç 
parayla düzeltilebilirdi. Bazıları, kulüp zihniyetliydi, ama aslında 
sorun yalnızlık çeken bir ruha ilgi gösterilmesiydi. Bazen akın akın 
gelmekte olan adaylar her üç kata da uğrardı. Bazıları en üst kat-
tan başlar ve en aşağıya inerek dernek üyesi olurdu. Bazıları ku-
lüpte başlar, içer dağıtır, hastaneye yatırılır ve üçüncü katta eğitim 
görmeye giderdi. Doğru; merkez arı kovanı gibi çalışıyordu fakat 
bir arı kovanının aksine her yere karışıklık hâkimdi. Bir A.A. gru-
bunun böyle bir projenin üstesinden gelemediği ortadaydı. Bunun 
keşfedilmesi ise çok geç olmuştu.  Ardından kaçınılmaz patlama 
oldu; âdeta Wombley’s Clapboard Fabrikasındaki gibi bir patlama. 
Korku ve huzursuzluk soğuk ve boğucu bir sis gibi grubun üzerine 
çöktü.  

Sis dağıldığında ise muhteşem bir şey yaşandı. Projenin baş 
reklamcısı vakıf ofisine yazdı. A.A. tecrübesini dikkate almadığı 
için pişman olduğunu söyledi. Daha sonra da ileride bir A.A. klasi-
ği haline gelecek başka bir şey yaptı.
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4 1954’te Alkolik Vakfı, A.Ş.’nin adı Adsız Alkolikler Genel 
Hizmet Kurulu, A.Ş. olarak değiştirildi ve bugün Vakıf ofisinin adı 
Genel Hizmet Ofisi oldu.   

Küçük bir kartın üzerine “Middleton Grup #1 Kural #62” yaz-
dı. Katlanmış olan kart açıldığı zaman tek bir dokunaklı cümle 
göze çarpıyordu: “Kendini çok ciddiye alma.” 

Böylelikle, bir A.A. grubu, Dördüncü Gelenek çerçevesinde 
yanılma hakkını kullanmış oldu. Üstelik grup Adsız Alkolikler’e 
de büyük bir hizmette bulunmuştu; çünkü öğrendikleri dersleri al-
çakgönüllülükle uygulamaya istekliydiler. Düştükleri yerden ne-
şeyle kalktılar ve daha iyi faaliyetlere doğru yollarına devam etti-
ler. Hatta hayalinin yıkıntısı içinde kalan baş mimar bile kendine 
gülebiliyordu. Ve bu da, alçakgönüllülüğün zirvesi demekti.  
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BEŞİNCİ GELENEK 

“Her grubun önde gelen tek bir nihai amacı 
vardır. O da mesajı acı çekmekte olan                            

alkoliklere ulaştırmaktır.”

“İyi bilmediğin konulara girme!” Bir şeyi çok iyi yapmak, birçok 
şeyi kötü yapmaktan iyidir. Bu geleneğin ana teması budur. Bu temanın 
etrafında topluluğumuz dayanışma içinde bir araya gelir. Topluluğumu-
zun yaşamaya devam etmesi bu ilkenin korunmasına bağlıdır. 

Adsız Alkolikler, kansere çare bulacak bir grup doktora ben-
zetilebilir. Hastalıktan müzdarip olanlar için deva, bu doktorların 
ortak çalışmasına bağlıdır. Böyle bir grupta her doktorun kendine 
özel bir ilgi alanı olabileceği doğrudur. Her biri ara sıra bir grupta 
çalışmak yerine kendini seçeceği alana adamayı isteyebilir. Fakat 
bu kişiler hastalığın çaresini bulduklarında ve bunu sadece ortak 
çabaları sonucu başarılabileceklerini anladıkları an, hepsi kendini 
yalnızca kanser tedavisine adamak zorunda hissedeceklerdir. Böy-
le mucizevi bir buluşun göz kamaştırıcı parlaklığında her doktor, 
neye mâl olursa olsun, diğer hırslarını bir kenara bırakacaktır. 

 İçkiyle sorunu olanlara başkalarının nadiren yapabileceği yar-
dımları yapabileceğini göstermiş olan Adsız Alkolikler de, yüküm-
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lülüklerine bu arzu ve şevkle bağlıdır. A.A.’ların yeni gelenlerle 
bağ kurmaya ve kendilerini onları iyileştirmeye adamaya yönelik 
benzersiz becerileri, hiçbir şekilde bilgi, güzel konuşma ya da baş-
kaca bir özel yeteneğe bağlı değildir. Önemli olan tek şey, A.A. 
üyesinin ayıklığın anahtarını bulmuş bir alkolik olmasıdır. Istırap 
ve iyileşme mirası, bir alkolikten diğerine kolaylıkla aktarılır. Bu, 
Tanrı’nın bize verdiği bir armağandır ve bu armağanın bizim gibi 
olan başkalarına da lütfedilmesini sağlamak, bugün dünyanın her 
yerindeki A.A.’lara hayat veren yegâne amaçtır.  

Amaçtaki bu tekliğin bir nedeni daha vardır. Bu değerli mü-
kafatı başkalarına da vermeden ona sahip olmaya devam edeme-
yişimiz A.A.’nın büyük paradoksudur. Bir grup doktor kanserin 
çaresine sahiplerse ve görevlerinde çıkarcılık yüzünden başarısız 
olurlarsa vicdanları sızlayabilir. Yine de böyle bir başarısızlık on-
ların bireysel olarak hayatta kalmalarını tehlikeye atmaz. Bizim 
içinse durum böyle değildir. Hala hasta olan başkalarını ihmal et-
tiğimiz takdirde kendi hayatlarımız ve akıl sağlığımız sürekli bir 
tehlike altındadır. Kendimizi korumaya, görevimize ve sevgiye 
olan bu yükümlülüklerin ışığında topluluğumuzun kendine tek bir 
yüksek amaç benimsemiş olmasına şaşılmamalıdır. Bu amaç da bir 
çıkış yolu olduğunu bilmeyenlere A.A.’nın mesajını taşımaktır. 

A.A.’nın yegâne amacındaki bilgeliği vurgulamak için bir üye-
miz şu hikâyeyi anlatır: 

“Bir gün kendimi huzursuz hissediyordum ve biraz On İkinci 
Basamak çalışması yapmanın yerinde olacağını düşündüm. Belki 
de ayağımın kaymaması için önlem almam gerekiyordu. Ama önce 
birlikte çalışacak bir sarhoş bulmam gerekiyordu.” 

“Böylece metroya atlayıp Towns Hastanesi’ne doğru yola ko-
yuldum. Vardığımda Dr. Silkworth’e benim için bir adayı olup ol-
madığını sordum. Kısa boylu doktor, ‘Çok umut veren bir şey yok,’ 
dedi, ‘Üçüncü katta biri var, belki o olabilir. Fakat kendisi pek çetin 
bir İrlandalı. Hayatımda bu kadar inatçı bir adam görmedim. Ortağı 
ona daha iyi davransa ve eşi de rahat bıraksa alkol sorununu çok 
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geçmeden çözeceğini haykırıp duruyor. Ağır bir D.T. (Delirium 
Tremens) vakası; kafası çok bulanık ve herkesten çok şüphelenir 
bir halde. Kulağa çok iyi gelmiyor değil mi? Yine de onunla çalış-
mak senin işine yarayabilir. Bir dene istersen,’ dedi.” 

“Çok geçmeden dev gibi bir adamın yanında oturuyordum. 
Kırmızı ve şişkin yüzünde havalandırma delikleri gibi duran gözle-
rini kati bir soğuklukla bana dikmişti. Doktora hak vermek zorunda 
kaldım. 

Bu adam hiç de iyi görünmüyordu. Yine de ona kendi hika-
yemi anlattım. Muhteşem bir topluluğumuz olduğunu, birbirimizi 
çok iyi anladığımızı izah ettim. Sarhoş kişinin ikilemindeki umut-
suzluğu vurguladım. Kendi başlarına iyileşebilen sarhoşların çok 
az olduğunu ama grup ortamında tek başımıza başaramayacağımız 
şeyleri başarabildiğimizi anlattım. Bununla dalga geçmek için sö-
zümü kesti. Karısının da, ortağının da, alkolizminin de tek başına 
üstesinden geleceğini ileri sürdü. Alaylı bir şekilde, ‘Sizin bu iş 
kaça mal oluyor?’ diye sordu.” 

“Ona, ‘Hiçbir şeye,’ diyebildiğim için kendimi şanslı hisset-
tim.” 

“Bir sonraki sorusu, ‘Senin bundan çıkarın ne?’ oldu.” 

“Elbette bunu, ‘Kendi ayıklığım ve gayet mutlu bir yaşam,’ 
diye cevapladım.” 

“Hala şüphe içinde, ‘Ne yani? Gerçekten de burada olmandaki 
tek sebep bana ve kendine yardımcı olmaya çalışmak mı?’ diye 
ısrar etti.” 

“’Evet, hepsi bu,’ dedim, ‘Başka hiçbir sebebim yok.’” 

“Daha sonra da çekine çekine programımızın manevi yönün-
den bahsetmeye başladım. Bir anda nasıl da buz kesivermişti hava! 
Ağzımdan ‘maneviyat’ kelimesi çıkar çıkmaz hemen atlamıştı. 
‘Yaa!’ demişti, ‘Şimdi anladım işte! Beni ne idüğü belirsiz bir dini 
mezhebe çekmeye çalışıyorsun. Hani başka bir sebebin yoktu? Ait 
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olduğum bir kilise var ve kilisem benim için çok önemli. Gelip de 
bana dinden bahsetme cüretini de nereden buluyorsun sen?’” 

“Çok şükür buna verecek doğru cevabı bulabilmiştim. Ceva-
bımın temeli tamamen A.A.’nın tek amacı üzerine kurulmuştu. 
‘İnancın var,’ dedim, ‘Belki de benden çok daha fazlası. Şüphe-
siz, dini konulardaki eğitimin benimkini geçer. Bu yüzden sana din 
üzerinde bir şey söyleyemem. Bunu denemek bile istemiyorum. 
İddiaya girerim ki bana mütevazılığın harfi harfine bir tanımını 
yapabilirsin. Ama kendine, sorunlarına ve bunlarla nasıl başa çı-
kacağına dair bana söylediklerinden yola çıkarak sanırım sana neyi 
yanlış yaptığını söyleyebilirim.’” 

“’Tamam,’ dedi, ‘Dökül bakalım.’” 

“’Bence,’ dedim, ‘sen her şeyi kendinin yapabileceğini sanan 
kibirli bir İrlandalısın.’” 

“Bu onu cidden galeyana getirmişti. Fakat sakinleştikçe beni 
dinlemeye başladı. Ben de ona ayıklığın başlıca anahtarının mü-
tevazılık olduğunu göstermeye çalıştım. Sonunda dini görüşlerini 
değiştirmeye çabalamadığımı, iyileşmesine yardımcı olacak lütfu 
kendi dininde bulmasını istediğimi gördü. Ondan sonra gayet iyi 
anlaştık.” 

Sözlerini, “Şimdi,” diye bitiriyor eski üyemiz, “düşün ki ben 
bu adamla dini temeller üzerinden konuşmaya yükümlüydüm. Dü-
şün ki cevabım A.A.’nın bir sürü paraya ihtiyacı olduğu şeklinde; 
eğitimlere, hastanelere ve rehabilitasyonlara gittiğimiz şeklinde 
olmak zorundaydı. Düşün ki ailevi ilişkilerine ya da işindeki ilişki-
lere el atmayı önermiştim. Bunlar beni nereye götürürdü? Elbette 
hiçbir yere.” 

Yıllar sonra bu İrlandalı çetin müşteri şöyle konuşacaktı, 
“Sponsorumun bana satmış olduğu tek bir fikir vardı; o da ayıklık-
tı. O zamanlar başka hiçbir fikri benimseyecek durumda değildim 
zaten.” 
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ALTINCI GELENEK

“Para, mülk ve itibar bizi önde gelen amacımızdan 
uzaklaştıracağından; A.A. grupları, A.A. 

adının    ilgili kurum ya da kuruluşlarca kul-
lanımına asla izin vermemeli veya maddi destekte                      

bulunmamalıdır.”

Alkolizm için bir çare bulduğumuzu anladığımız zaman, başka 
bir yığın sorun için de çözüm bulabileceğimizi düşündük. Bu, o 
zamanlar mantıklı görünüyordu. Birçokları, A.A. gruplarının iş ha-
yatına girebileceklerini, alkolizm alanındaki tüm kuruluşları finan-
se edebileceklerini düşündüler. Gerçekten de, A.A. tüm ağırlığıyla 
değerli her davayı desteklemeyi zorunlu bir görev olarak gördü. 

Hayalini kurduğumuz şeylerden bazıları şunlardı: Hastaneler 
alkoliklerden hoşlanmıyordu, biz de bu yüzden kendi hastaneler 
zincirini kuracaktık. İnsanların alkolizm hakkında aydınlatılmaya 
ihtiyaçları vardı; kamuoyunu eğitecek, hatta okul ve tıp kitapla-
rını yeniden yazacaktık. Terkedilmişleri barınaklarından toplayıp, 
iyileşebilecekleri ayıracak ve geriye kalanlar için de yaşamlarını 
sürdürecek bir tür karantina ortamı yaratacaktık. Belki de, bu yerler 
bize öteki iyi işlerimizi yürütmemiz için gereken parayı da sağlaya-
caktı. Yasaların yeniden düzenlenmesini sağlayıp, alkoliklerin has-
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ta insanlar oldukları gerçeğini açıklamayı ciddi olarak düşündük. 
Artık hapsedilmeyecekler ve yargıçlar onları bizim himayemize 
bırakacaklardı. Bu anlayışı diğer suçlulara ve uyuşturucu bağım-
larına da yayacaktık. Depresyonda ve paranoyak olan insanlardan 
oluşan gruplar kuracaktık: Nevroz ne kadar derin olursa, o kadar 
işimize gelecekti. Şurası apaçıktı ki, eğer alkolizmin üstesinden 
gelinebilirse, başka problemler de çözülebilirdi. Makul görünen 
buydu. 

Sonra aklımıza, düşüncelerimizi fabrika ortamlarına taşıyıp 
işçilerle kapitalistlerin birbirlerine sevgi duymalarını sağlamak 
geldi. Ödün vermez dürüstlüğümüz, siyaseti çok geçmeden temiz-
leyebilirdi. Bir elimizle dine, bir elimizle de tıbba tutunarak tüm 
farklılıklarının üstesinden gelebilirdik. Nasıl mutlu yaşanılacağını 
çözmüştük ve bunu başkalarına da gösterecektik. Adsız Alkolikler 
Topluluğu neden yeni bir manevi atılımın öncüsü olmasın ki, diye 
düşünmüştük. 

Evet, biz A.A. üyeleri bu hayalleri kurduk. Olağanüstü işler 
başarmayı ve yüce idealleri temsil etmeyi arzuluyorduk. Bizler 
mükemmeliyetçiydik; mükemmele ulaşmayı başaramayınca, öteki 
aşın uca gidip şişenin başına oturup kendini kaybeden mükemme-
liyetçiler… Madem şimdi Tanrı, A.A. kanalıyla bizi en yüce bek-
lentilerimize ulaşabileceğimiz bir yere getirmişti, öyleyse yaşam 
tarzımızı neden herkesle paylaşmayacaktık?

Böylece, A.A. hastaneleri kurmayı denedik. Hepsi başarısız 
oldu, çünkü elimize yüzümüze bulaştırdık. A.A. grupları eğitim 
işini denediler ve kamu önünde şu ya da bu kurumun arkasında 
durduklarında insanların kafası karıştı. A.A. sarhoşları mı iyileşti-
riyordu yoksa bir eğitim projesi miydi? A.A. manevi miydi yoksa 
tıbbi mi? Bir reform hareketi miydi yoksa? Hayret içinde kendi-
mizi kimi iyi kimi pek de iyi olmayan her türden girişimle birleşir 
halde bulduk. Alkoliklerin hapishanelere ve akıl hastanelerine ka-
patıldıklarını görünce, “Bir yasa olmalı!” diye feryat ettik. Yasama 
komitelerinde yasal reform için diretmeye başladık. Buradan güzel 
gazete haberleri çıktı, ama hepsi o kadar. Çok geçmeden siyaset 
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batağına saplanacağımızı anladık. A.A. içinde dahi, dernekten ve 
On İkinci Basamak merkezlerinden A.A. adını kaldırmayı zorunlu 
gördük. 

Bu maceralar içimize köklü bir kanıyı yerleştirdi: Ne kadar iyi 
olursa olsun, hiçbir koşulda, bizimle ilgili de olsa, hiçbir kurumu 
destekleyemezdik. Adsız Alkolikler olarak bizler, ne herkesin tüm 
dertleriyle uğraşabilirdik, ne de bunu yapmaya çalışmalıydık. 

Yıllar önce bu ‘destek yok’ prensibi hayati bir teste tabi tu-
tulmuştu. Büyük içki firmalarından bazıları alkol eğitimi alanına 
girmeyi teklif ettiler. İçki ticaretinde bir nevi kamusal sorumluluk 
ortaya koymanın iyi bir fikir olacağını düşünüyorlardı. İçkinin su-
istimal edilecek bir şey değil, keyif alınacak bir şey olduğunu, ağır 
içicilerin yavaşlamaları, sorunlu içicilerin yani alkoliklerin ise, hiç 
içmemeleri gerektiğini söylemek istiyorlardı.  

Ticari birlik toplantılarından birinde, bu kampanyanın tam ola-
rak nasıl ele alınması gerektiği sorusunu ele aldılar. Elbette fikirleri-
ni aktarmak için radyo, basın ve film araçlarından faydalanacaklar-
dı. Fakat bu işi yürütecek olan kişi nasıl biri olmalıydı? Akıllarına 
hemen Adsız Alkolikler geldi. Aramızdan halkla ilişkiler için iyi 
birini buldukları takdirde neden ideal kişi bu olmasındı? Sorunu iyi 
bileceği kesindi. A.A. ile olan bağlantısı da değerli olurdu, çünkü 
kamunun gözünde A.A. iyi bir yerdeydi ve hiç düşmanları yoktu.  

Çok geçmeden aradıkları adamı buldular. Gerekli tecrübeye 
sahip bir A.A. üyesiydi. Adam hemen New York’taki genel merke-
zimize geldi ve “Geleneklerimizde böyle bir işi üstlenmeme engel 
olan bir durum var mı? Bana böyle bir eğitim iyi olurmuş gibi ge-
liyor ve çok tartışmaya da sebep olmaz. Siz genel merkez tayfası 
burada bir arıza görebiliyor musunuz?” diye sordu.  

İlk bakışta, bu iyi bir işmiş gibi görünüyordu. Fakat daha sonra 
şüphe baş gösterdi. Zira bu ticari birlik, yapılacak reklamlarda üye-
mizin adını ve soyadını kullanmak istiyordu; hem birliğin halkla 
ilişkiler yöneticisi, hem de Adsız Alkolikler’in bir üyesi olarak gös-
terilecekti. Böyle bir birliğin bir A.A. üyesini sadece halkla ilişkiler 
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yeteneği ve alkolizm bilgisi için işe almasına elbette hiçbir itiraz 
olamazdı. Ama hikâye bundan ibaret değildi, çünkü bu durumda 
bir A.A üyesi, hem kamuoyu önünde açığa çıkmış olacak, hem de 
Adsız Alkolikler adını milyonlarca kişinin zihninde bu özel eğitim 
projesi ile ilişkilendirecekti. Ama içki ticareti şirketiyle birlikte… 
Bu sonuç kaçınılmazdı. 

Bu uygunsuz gerçeği fark edince, halkla ilişkiler yöneticisi 
arkadaşımıza bunun hakkında ne düşündüğünü sorduk. “Tanrım!” 
dedi, “Elbette bu işi kabul edemem. İlk reklamın mürekkebi ku-
rumadan, içki içmeyenlerden çığlıklar yükselmeye başlar. Kendi 
markalarıyla yapacakları eğitim projeleri için dürüst bir A.A. ara-
maya başlarlar. A.A. da içmek mi, içmemek mi tartışmasının içine 
çekilir. Ülkenin yarısı içenlerle, yarısı içmeyenlerle anlaştığımızı 
düşünür. Korkunç bir karmaşa içinde kalırız!” 

“Buna rağmen,” diye belirttik, “hala yasal olarak bu işi almaya 
hakkın var.” 

“Bunu biliyorum,” dedi, “ama konu, yasal olup olmaması de-
ğil. Adsız Alkolikler benim hayatımı kurtardı. Bu yüzden o, her 
şeyden önce gelir. A.A.’nın başına iş açacak kişi ben olmayacağım 
ve bu iş, kesinlikle öyle bir şey!” 

Arkadaşımız başkalarına destek çıkmak konusunda söylenme-
si gereken her şeyi söylemiş oldu. A.A. adını kendi davamızdan 
başka hiçbir şey için ödünç veremeyeceğimizi hiç olmadığı kadar 
açık bir şekilde görmüştük. 
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YEDİNCİ GELENEK

“Her A.A. grubu dışarıdan gelen katkıları red-
dederek, tam anlamıyla kendi kendine yetmelidir.”

Kendi ayaklan üzerinde duran alkolikler mi? Kim şimdiye dek 
böyle bir şey duydu? Yine de, biz böyle olmak zorunda olduğumuzu 
görüyoruz. Bu ilke, A.A.’nın bize yaşattığı büyük değişimin çarpıcı bir 
kanıtıdır. Herkes bilir ki, aktif alkolikler paranın çözümleyemeyeceği 
hiçbir dert olmadığını iddia ederler. Oysa biz her zaman birilerine el 
açmışızdır. Öteden beri genellikle maddi anlamda birilerine bağımlı ol-
muşuzdur. Bu sebeple tamamı alkoliklerden oluşan bir topluluk borçla-
rını ödeyeceğini söylediğinde, bu gerçekten haber niteliğindedir. 

Belki de, hiçbir A.A. geleneği, Yedinci Gelenek kadar doğum 
sancısı çekmemiştir. İlk zamanlar hepimiz parasızdık. Buna bir 
de ‘insanlar ayık kalmaya çabalayan alkoliklere para vermeliler’ 
şeklindeki yerleşmiş düşünceyi eklerseniz, neden büyük miktarda 
parayı hak ettiğimizi düşündüğümüzü anlayabilirsiniz. A.A. bu pa-
rayla ne büyük işler başarabilecekti. Fakat tuhaftır ki, para sahipleri 
aksini düşünüyorlardı. Artık ayılmanın zamanının geldiğini ve ken-
di masraflarımızı ödememiz gerektiğini düşünüyorlardı. Böylece, 
derneğimiz yoksul olarak kaldı, çünkü öyle kalmak zorundaydı… 
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Kolektif yoksulluğumuzun bir nedeni daha vardı. O da, çok 
geçmeden anlaşıldı; On İkinci Basamak çalışmaları için bol keseden 
para harcayan alkoliklerin, grup amaçları söz konusu olduğunda do-
laştırılan şapkanın içine para atmaya yönelik büyük bir isteksizlikle-
rinin olduğu ortaya çıktı. Böylece A.A. hareketi işe parasız başladı ve 
öyle sürdürdü, oysa bireysel olarak üyelerin refah seviyesi yükseldi.  

Alkolikler hakikaten ‘ya hep ya hiç’ türünden insanlardır. Para-
ya bakış açımız bunu kanıtlamaktadır. A.A. emekleme döneminden 
çıkıp gençlik dönemine girince, topluluğun yüksek miktarda para 
sahibi olması gerektiğine yönelik düşüncemiz, hiç para sahibi olma-
ması gerektiği yönünde değişti. Herkesin dilinde “A.A. ile para işini 
karıştıramazsınız. Manevi olanla maddi olanı ayırmak zorundayız,” 
sözleri vardı. Bu yeni ve sert düşünceyi kabul ettik, çünkü sağda 
solda A.A. sayesinde elde ettikleri bağlantıları kullanarak para ka-
zanmaya çalışıyorlardı. Ve sömürüldüğümüzden endişeleniyorduk. 
Ara sıra, bazı hayırseverler bize dernek binaları bağışlıyorlardı ve 
bunun bir sonucu olarak da, bazen işlerimize dışarıdan müdahale-
ler oluyordu. Bize bir hastane bağışlanmıştı; aradan neredeyse hiç 
zaman geçmeden bağışlayan kişinin oğlu hastanenin başlıca hastası 
ve sözüm ona yöneticisi oluvermişti. Bir A.A. grubuna istediklerini 
yapmaları için beş bin dolar verilmişti. O para üzerinden yapılan 
çekişmeler bize yıllarca zarar verdi. Bu zorluklardan gözü korkan 
bazı gruplar kasalarında tek kuruş dahi tutmayı reddettiler. 

Bu olumsuzluklara rağmen, A.A.’nın işlevini sürdürmek zo-
runda olduğu gerçeğini kabullenmeliydik. Toplantı yerleri için para 
lazımdı. Büyük yerlerde hengâmelere mahal vermemek için küçük 
ofislerin açılması, telefonların tesis edilmesi, tam zamanlı sekreter-
lerin tutulması gerekiyordu. Birçok protestoya karşın, tüm bunların 
üstesinden gelindi. Gördük ki, bunları yapmazsak kapımıza gelen-
ler selamete erişemeyecekti. Bu basit hizmetler çok tutmuyordu; 
biz bunları kendimiz ödeyebiliyor ve ödemekten de çekinmiyor-
duk. En sonunda sarkaç sallanmayı bıraktı ve doğrudan bugünkü 
haliyle Yedinci Gelenek’e işaret edecek şekilde durdu. 

Bill bununla ilgili olarak şu isabetli hikâyeyi anlatmaktan hoş-
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lanır. Açıkladığına göre, 1941 yılında Jack Alexander’ın Saturday 
Evening Post’taki makalesi yayınlandığında, alkoliklerin ailele-
rinden vakfın[1] New York’taki posta kutusuna on binlerce mektup 
yağmıştı. “Ofiste çalışan sadece iki kişi vardı,” diye anlatıyor Bill 
ve devam ediyor. “Kendini adamış bir sekreter ile ben. Bu kadar 
çok başvuru ile nasıl başa çıkacaktık? Daha fazla tam zamanlı ça-
lışana ihtiyaç duyacağımız kesindi. Böylece A.A. gruplarından gö-
nüllü bağış talebinde bulunduk. Her üyeden bize yılda bir dolar 
yollamalarını istedik. Başka türlü bu yürek parçalayıcı, umutsuz 
mektuplar cevapsız kalacaktı.

“Umduğumun aksine grupların tepkileri yavaş gelişti, bu beni 
çok yaraladı. Bir sabah büroda bu çığ gibi mektup yığınına bakar-
ken, bir yandan da üyelerimizin ne kadar sorumsuz ve cimri olduk-
larından yakınarak bir aşağı bir yukarı dolanıyordum. Tam o sırada 
eski bir tanıdık, darmadağın saçları ve kazan gibi bir kafayla kapıda 
belirdi. Bir numaralı kaçağımızdı kendisi. Feci şekilde akşamdan 
kalma olduğu her halinden belliydi. Kendimin de akşamdan kalma 
olduğum bazı zamanları hatırladım ve yüreğim acıyla doldu. Onu 
içerideki küçük odama götürdüm ve eline beş dolarlık bir banknot tu-
tuşturdum. O zamanki toplam haftalığımın otuz dolar olduğunu göz 
önünde bulundurursak, bu oldukça büyük bir bağıştı. Lois’in yiyecek 
almak için bu paraya gerçekten ihtiyacı vardı ama bu beni durdurma-
dı. Arkadaşımın yüzünde gördüğüm yoğun rahatlama kalbimi ısıttı. 
Hele bir de, vakfa kişi başı bir dolar bile göndermeyen tüm o eski 
sarhoşlar aklıma gelince, akşamdan kalma birine seve seve yaptığım 
beş dolarlık yatırım, bana kendimi daha erdemli hissettirdi.

“O akşamki toplantı, New York 24. sokaktaki eski kulüp bina-
sındaydı. Toplantıya ara verildiği sırasında, haznedar ezile büzüle 
kulübün ne kadar da meteliksiz olduğunu anlatmaya başladı. (Bu 
A.A. ile parayı birbirine karıştıramayacağımız dönemde oluyordu.) 
En nihayetinde, sadede geldi ve parayı ödemezsek mülk sahibinin 
bizi dışarı atacağını söyledi. Sözlerini, ‘Bu gece şapkaya daha fazla 

1 5 1954’te Alkolik Vakfı, A.Ş.’nin adı Adsız Alkolikler Genel Hizmet Kurulu, 
A.Ş. olarak değiştirildi ve bugün Vakıf ofisinin adı Genel Hizmet Ofisi oldu.
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bir şeyler koyun olur mu?’ diye bitirdi. 

“O sırada ben aramıza yeni gelen birini bir misyoner gibi ka-
zanmaya çalışırken, söylenilenlerin hepsini açık seçik duydum. 
Şapka benden yana geldi ve elimi cebime götürdüm. Hâlen muh-
temel adayımla konuşuyor, bir yandan da el yordamıyla ceplerimi 
karıştırıyordum. Elli sent buldum ve her nasılsa, bu bana çok büyük 
bir madeni paraymış gibi geldi. Aceleyle onu bırakıp bir on sent 
yakaladım. Şapkaya bıraktığımda cılız bir ses çıkardı. O zamanlar 
şapkalara asla kâğıt para atılmazdı. 

“Sonra kendime geldim. Daha o sabah cömertliğiyle övünen ben, 
kendi kulübüme karşı vakfa dolar göndermeyi unutan uzaktaki alkolik-
lerden bile daha kötü davranmıştım. Bizim sarhoşa verdiğim beş dolar-
lık hediyenin kendi egomu besleyen bir girişim olduğunu fark ettim. Bu 
hem onun için, hem benim için kötü olmuştu. A.A.’da maneviyatın ve 
paranın birbirine karışacağı bir yer vardı. Şapkanın içi!” 

Paraya dair bir hikâye daha var. 1948 yılında bir gece, vakfın yö-
neticileri üç ayda bir yapılan toplantıdaydılar. Gündemde çok önemli 
bir sorun vardı. Bir hanım vefat etmişti. Vasiyeti okunduğunda, Al-
kolik Vakfı’nın gözetiminde olmak üzere, Adsız Alkoliklere 10 bin 
dolarlık bir meblağ bıraktığı anlaşıldı. Soru şuydu: AA bu armağanı 
almalı mıydı? Adsız Alkolikler’e on bin dolarlık bir meblağ bıraktığı 
keşfedilmişti. Soru şuydu: A.A. bu hediyeyi almalı mı? 

Ne tartışmalar yapmıştık bunun üzerine! Vakıf o zamanlar ger-
çekten zor bir durumdaydı; gruplar ofisi desteklemek için yeterince 
para göndermiyorlardı. Kitaptan elde edilen gelirlerin hepsini bu-
raya yatırıyorduk, ama yine de yeterli olmuyordu. Rezervlerimiz 
ilkbaharda eriyen kar misali eriyip gidiyordu. Bu on bin dolara ih-
tiyacımız vardı. Bazılarımız, “Belki gruplar asla ofisi tam olarak 
desteklemeyecekler. Ofisin kapanmasına izin veremeyiz; hayati bir 
önem taşıyor burası. Evet, evet. Parayı alalım. Gelecekte de bu tür-
den bağışları kabul edelim. Onlara ihtiyacımız olacak,” diyordu.  

Ardından muhalefetin sesi yükseldi. Hâlihazırda hayatta olan ki-
şilerin vasiyetlerinde yarım milyon dolar tutarında paranın A.A. için 
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ayrılmış olduğunu vakıf yönetiminin bildiğini belirttiler. Tanrı bilir, 
daha bilmediğimiz ne kadar para bizim için ayrılmıştı. Eğer dışardan 
bağışlar reddedilmezse, önleri tamamen kesilmese o zaman vakıf bir 
gün zengin olurdu. Üstelik mütevelli heyetinden paraya ihtiyacımız 
olduğu yönünde kamuya gönderilecek en küçük bir ima dahi vakfın 
paraya boğulmasına yeterdi. Bu olasılıkla kıyaslandığı zaman, de-
ğerlendirilmekte olan on bin dolar çok büyük bir para değildi, ama 
tıpkı bir alkoliğin içtiği ilk içki gibi yıkıcı bir zincirleme tepkiye se-
bep olması kaçınılmazdı. Bu bizi nereye götürürdü? Parayı veren dü-
düğü çaldığına göre, eğer vakıf dışardan para sağlarsa, mütevelliler 
A.A.’nın isteklerine aldırmaksızın işleri kendi istedikleri gibi yürüt-
me eğilimine girebilirdi. Sorumluluktan kurtulan alkolikler de omuz 
silkip, “Eh, vakıf zengin. Ben niye dert edeyim ki?” diyecekti. Böyle 
şişkin bir kasanın oluşturduğu baskı, kurulun bu tür fonlarla işleri 
yürütmek için tüm yolları denemeye kışkırtacak ve böylece A.A.’yı 
esas hedefinden saptıracaktı. Böyle bir şey gerçekleştiği anda da, 
topluluğumuza beslenen güven sarsılacaktı. Kurul soyutlanacak, 
kamuoyu ve A.A.’nın ağır eleştirilerine maruz kalacaktı. Dışardan 
bağış kabul etmenin olası artı ve eksileri işte bunlardı. 

Daha sonra mütevelli heyetimiz A.A. tarihinde parlak bir sayfa 
açtı. A.A.’nın her daim fakir kalması gerektiği prensibini ilan etti. 
Bundan böyle, vakfın mali politikası, sadece işletme giderlerini 
karşılayacak kadar para ve ihtiyat rezervinin bulundurulması ola-
caktı. Zor da olsa o on bin doları resmen reddettiler ve gelecekte de, 
bu tarz hediyelerin aynı şekilde reddedilmesine yönelik resmi ve 
katı bir karar aldılar. İnanıyoruz ki, o an kurumsal fakirlik prensibi 
A.A. geleneğine kati ve nihai bir biçimde yerleştirilmiş oldu. 

Bu kurallar yayımlandığında yoğun bir tepkiyle karşılandı. Ha-
yır kuramlarına yardım konusunda sonu gelmez gayretleri bilenler 
için A.A. garip ve yeni bir görüntü oluşturdu. Yurt içinde ve dışında 
onaylayan, destek veren makaleler Adsız Alkoliklerin bütünlüğüne 
yönelik bir güven dalgası yarattı. Bu makalelerde, malî bağımsız-
lığı geleneğinin bir parçası haline getiren Adsız Alkoliklerin artık 
sorumlu kişilere dönüştüğü ve unutulmuş bir ideale adeta yeniden 
hayat verdiği anlatılıyordu.
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SEKİZİNCİ GELENEK 

“Alkolikler daima amatör olarak kalmalıdır-
lar. Ama servis merkezlerimiz özel görevliler 

çalıştırabilir.” 

Adsız Alkolikler asla profesyonel bir kadroya sahip olmaya-
caktır. Şu kadim sözün anlamını az çok kavradık: ‘Karşılıksız al-
dın, karşılıksız ver’. Profesyonellik düzeyinde para ve maneviyatın 
bağdaştırılamayacağının bilincine vardık. Şimdiye değin, alkolizm 
konusunda, dünyanın en iyi doktorları da din adamları da yetersiz 
kalmıştır. Başka alanlarda profesyonelliği kötülemiyoruz, ancak 
bizim için işe yaramadığına yönelik gerçeği de kabul ediyoruz. Ne 
zaman On İkinci Basamak çalışmalarımızı profesyonel hale getir-
meye çalıştıysak, sonuç hep aynı oldu: Asli amacımızı gerçekleştir-
mekte başarısızlığa uğradık.  

Alkolikler ücret karşılığı On İki Basamak çalışması yapan biri-
ni kesinlikle dinlemeyeceklerdir. İşin başından itibaren, alkolikler-
le yüz yüze yapılan çalışmalar ancak yardım etme ve yardım alma 
konusunda isteklilik olursa mümkündür. Bir A.A., bu çalışmayı is-
terse toplantıda, isterse yeni bir üyeyle teke tek konuşma sırasında 
yapabilir. Para konusu, çalışmayı yapanı uzlaşmacı olmaya iter ve 
bu da, sarf ettiği her söze ve her davranışına yansır. Bu her zaman 
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o kadar açık olmuştur ki, birkaç A.A. dışında kimse On İkinci Ba-
samak çalışmalarını para karşılığı yapmamıştır. 

Bu kesin gerçeğe rağmen, çok az konumuz profesyonellik kadar 
tartışma yarattı. Yerleri süpüren temizlikçilerden hamburger pişiren 
aşçılara, ofislerdeki sekreterlerden kitapları yazanlara kadar birçok 
kişinin, onları eleştirenlerin sözleriyle “A.A. üzerinden para kazan-
dıkları” için şiddetle kınandıklarını gördük. Bunların hiçbirinin On 
İkinci Basamak çalışması olmadığı gerçeğini göremeyen muhalif-
ler, başkasının yapmadığı veya yapamadığı bu işleri bir teşekkür 
bile beklemeden yapan çalışanlarımıza A.A. profesyonelleri olarak 
niteleyip, eleştirdiler. A.A. üyeleri, alkolikler için huzurevleri, çift-
likler işletmeye başladıklarında, iş yerlerinde alkolizm problemiy-
le ilgili ücretli iş aldıklarında, hastanelerde alkoliklere hemşirelik 
yapmaya başladıklarında ya da alkol eğitimi alanına girdiklerinde 
daha da büyük kıyametler koptu. Bütün bu durumlarda, A.A. bilgi 
ve tecrübelerinin para karşılığında satıldığı ve dolayısıyla böyle iş-
ler yapan AA’ların da profesyoneller oldukları iddia edildi.

 Neyse ki, en sonunda, profesyonel olmakla olmamak arasın-
daki açık ayrım görülebildi. On İkinci Basamak’ın para için sa-
tılamayacağında karar kıldığımızda akıllıca davranmıştık. Fakat 
topluluktan kimsenin hizmet işçileri tutamayacağını ve hiçbir A.A. 
üyesinin bildiklerimizi diğer alanlara taşıyamayacağını ilan ettiği-
mizde korkularımıza yenik düşerek hareket ediyorduk. Günümüz-
de bu korku tecrübelerimizin ışığında büyük ölçüde dağılmıştır. 

Dernek hademesinin ve aşçısının durumlarını ele alalım. Eğer 
bir dernek işlevsel olacaksa, içinde oturulabilen ve konukların ağır-
lanabileceği bir yer olmalıdır. Bunu gönüllüler ile başarmaya ça-
lıştık ama haftanın yedi günü yerleri silmekten ve kahve yapmak-
tan çok çabuk sıkıldılar. Ortadan kayboldular. Daha da önemlisi, 
boş bir dernekte telefonlara bakacak kimse olmazdı, fakat yedek 
anahtarı olan ve alem yapmakta olan bir alkolik için bu durum açık 
bir davetiyeydi. Dolayısıyla birilerinin sürekli derneğe göz kulak 
olması gerekiyordu. Bir alkoliği işe alırsak, sadece aynı iş için al-
kolik olmayan birine verdiğimiz para kadarını alabilirdi. Buradaki 
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amaç, On İkinci Basamak çalışmaları yapmak değil, bu çalışmaları 
yapmayı mümkün kılmaktı. Bu açık ve net bir hizmet sorunuydu. 

A.A. grupları da tam zamanlı çalışanları olmadan işlevini 
yerine getiremiyordu. Vakıfta[1] ve gruplar arası ofislerde alkolik 
olmayanlara sekreterlik işini veremiyorduk; A.A. mesajını bilen 
kişilerle çalışmak zorundaydık. Ama onları para karşılığı çalış-
tırdığımız zaman da, aşırı tutucular hemen ‘profesyonellik’ diye 
haykırıyorlardı. Bir dönem bu inançlı hizmetkârların durumu nere-
deyse katlanılmaz bir hal almıştı. A.A. toplantılarında konuşmaları 
istenmiyordu, çünkü ‘A.A. üzerinden para’ kazanıyorlardı. Zaman 
zaman, diğer üyeler tarafından açık açık hor görülüyorlardı. Mer-
hametli olanlar bile onları, ‘lüzumlu kötüler’ olarak görüyordu. 
Komiteler bu tavırları, bu kişilerin maaşlarını düşük tutmak için 
bahane olarak kullandı. A.A. için çok ucuza çalışırlarsa yeniden 
biraz olsun erdem kazanabilecekleri düşünülüyordu. Bu görüşler 
yıllarca değişmedi. Sonra gördük ki; iyi çalışan bir sekreter her gün 
düzinelerce telefona cevap veriyor, en az yirmi alkolik eşinin ağla-
masını dinliyor, bir sürü yeni üyeyle ilgileniyor ve üstelik yaptığı 
işten memnun kalmayıp fazla para aldığından yakınan alkoliklere 
nazik davranıyorsa, o zaman böyle bir kişi, tabii ki, bir A.A. profes-
yoneli olarak nitelendirilemezdi. Bu sekreter, On İkinci Basamağı 
profesyonelleştirmiyordu, sadece bu basamağı mümkün kılıyordu. 
Kapıya gelenin hak ettiği rahat nefesi almasına imkân veriyordu. 
Gönüllü komite üyelerinin çok yardımı dokunsa da onlardan her 
gün bu yükü taşımaları beklenemezdi.

Aynı şey Vakıf için de geçerlidir. Sekiz ton kitap ve literatür 
her ay kendi kendilerini paketleyip dünyanın her yerine ulaşamaz-
lar. Yalnızlıktan şikâyet eden bir eskimodan tutun da, binlerce gru-
bun giderek büyüyen sorunlarına kadar uzanan A.A.’ya dair akla 
gelebilecek her konuyla ilgili çuvallar dolusu mektup, gerçekten 
bilen insanlarca yanıtlanmalıdır. Dış dünya ile doğru ilişkiler sür-
dürülmek zorundadır. A.A.’ların hayata tutundukları noktalara özen 

1 1954’te Alkolik Vakfı, A.Ş.’nin adı Adsız Alkolikler Genel Hizmet Kurulu, 
A.Ş. olarak değiştirildi ve bugün Vakıf ofisinin adı Genel Hizmet Ofisi oldu. 
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gösterilmelidir Dolayısıyla, A.A. personellerine istihdam sağlarız. 
Onlara iyi bir ücret öderiz ve onlar da ücretlerini hak ederek alırlar. 
Onlar profesyonel sekreterdir[1] ama profesyonel A.A. değildir. 

Belki de, her A.A.’nın içinde, bir gün adımızın biri tarafından 
gerçekten para kazanmak için sömürüleceği korkusu hep olacaktır.  
Böyle bir şeyin ima edilmesi bile fırtına yaratmaya yeter ve artık 
öğrendiğimiz üzere, her fırtına büyük tahribata yol açar. Her zaman 
mantıksızdırlar. 

Hiç kimse, alkol problemiyle ilgilenen başka kuruluşlar için 
çalışma cesaretini gösteren A.A.’lar kadar duygusal darbelere ma-
ruz kalmamıştır. Bir üniversite, bir A.A. üyesinden halkı alkol ko-
nusunda eğitmesini ister. Bir şirket, konuyla yakından ilgili olan 
birini işe almak ister. Devletin sarhoşlar için kurduğu bir çiftlik, 
ayyaşların üstesinden gelebilecek bir yönetici ister. Bir şehir alko-
lün ailelere yapabileceklerini anlamış, tecrübeli bir sosyal hizmet 
uzmanı ister… Bunlar A.A. üyelerinden bireysel olarak kabul et-
meleri istenen işlerden sadece bazılarıdır. Ara sıra, A.A. üyeleri çok 
hırpalanmış alkoliklerin aradıkları ilgiyi bulabilecekleri çiftlikler 
veya bakımevleri satın almıştır. Soru o zaman şuydu- aslında hâlen 
aynı soru sorulur-: Bu tarz faaliyetler A.A. geleneğine göre profes-
yonellik olarak mı nitelendirilmelidir? 

Biz cevabın “Hayır,” olduğunu düşünüyoruz, “Bu tür tam gün 
işleri seçen üyeler On İkinci Basamağı profesyonelleştirmiş olmaz-
lar”, şeklinde olduğunu düşünüyoruz. Bu sonuca giden yol uzun 
ve zahmetliydi. İlk başta asıl konuyu göremedik. İlk zamanlarda 
bir A.A. üyesi bu tür kuruluşlarda iş alır almaz Adsız Alkolikle-
rin adını ün veya para kazanma amacıyla kullanmaya kalkışıyordu. 
Alkolik çiftlikleri, eğitimsel girişimler, eyalet meclisleri ve komis-
yonlar; hepsi A.A. üyelerinden hizmet aldıklarının reklamını ya-
pardı. Düşünmeden, bu gibi kuramlarda çalışan A.A. üyeleri, bağlı 

1 Günümüzde çalıştırılan personellerin ticari organizasyonların iş kategori-
lerinde denkleri yoktur. Bu A.A.’lar Genel Hizmet Ofisine olan hizmetlerine geniş bir 
iş tecrübesi ve profesyonel tecrübe yelpazesi katarlar.
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oldukları kurumların borusunu öttürmeye başladılar. 

Bu sebeple, bazı çok iyi örnekler ve onlarla bağlantılı her şey 
A.A. gruplarının haksız eleştirilerine hedef oldu. Çoğunlukla da, 
bu amansız saldırılar “Profesyonellik! Bu adam A.A.’nın sırtından 
para kazanıyor” ithamlarıyla ortaya çıkıyordu. Hâlbuki hiç kimse 
A.A.’nın On İkinci Basamak çalışmasını yapmak üzere parayla tu-
tulmamıştı. Bu durumlarda ihlâl edilen şey profesyonellik olmayıp, 
isimlerin açıklanmasıydı. A.A.’nın temel amacından ödün verili-
yordu ve Adsız Alkolikler adı kötüye kullanılıyordu. 

Artık topluluğumuzda neredeyse hiçbir A.A. üyesi gizliliğini 
kamusal olarak bozmadığı için, bu korkuların hepsinin büyük ölçü-
de ortadan kalkmış olması önem taşımaktadır. Daha geniş alanlarda 
bireysel olarak çalışmak isteyen A.A.’ların cesaretini kırmaya hak-
kımız ya da ihtiyacımız olmadığını görüyoruz. Eğer onları önlesey-
dik, bu gerçekten topluma karşı bir tutum olurdu. A.A.’yı, bilgimizi 
ve deneyimimizi çok gizli olarak saklayacağımız kapalı bir kurum 
olarak ilân edemeyiz. Eğer bir A.A. üyesi, bir vatandaş olarak daha 
iyi bir araştırmacı, eğitimci, personel yöneticisi olabilecekse, ne-
den olmasın? Bundan herkesin yarar sağlayacağı gibi, bizler de bir 
şey yitirmeyiz. Doğrudur, A.A. üyelerinin ilgilendikleri bazı pro-
jeler yanlış anlaşılmıştır, ama bu, söz konusu ilkede en küçük bir 
değişiklik yapmaz.  

Bunlar, en nihayetinde, A.A.’nın profesyonel olmama gelene-
ğini ortaya çıkarmasıyla sonuçlanan heyecan verici olaylardır. On 
İkinci Basamak çalışmalarımız için asla ücret verilmeyecektir, ama 
bize hizmet edenler de çalışmalarının karşılığını alacaklardır.  
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DOKUZUNCU GELENEK 

“A.A. hiçbir zaman gerçek anlamda örgütlenmem-
elidir, fakat hizmet verdiklerine doğrudan sorumlu 

hizmet kurulları oluşturabilir.”

Dokuzuncu Gelenek ilk yazıldığında, “Adsız Alkolikler müm-
kün olan en az seviyede örgütlenmeye gerek duyarlar” diyordu. Ta-
kip eden yıllarda, bu konudaki fikrimiz değişti. Bugün kendimizden 
emin bir şekilde Adsız Alkolikler’in hiçbir şekilde örgütlenmemesi 
gerektiğini kesinlikle söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte, bu söy-
lediklerimizle görünürde çelişkili biçimde, kendi içlerinde örgütlü 
özel hizmet kurulları ve komiteler oluşturuyoruz. Öyleyse, kendine 
bir hizmet örgütü yaratan bir hareket nasıl oluyor da örgütlenme-
miş olduğunu iddia ediyor? Bu bilmece ile kafası karışan insanlar, 
“Hiçbir örgütlenme yok derken, ne demek istiyorsunuz?” diye so-
ruyorlar. 

 Yanıtlamaya çalışalım. Üyeliği kurallara bağlanmamış bir 
ulus, bir kilise, bir siyasi parti hatta bir hayır kurumu olduğunu du-
yan var mıdır? Üyelerini şu veya bu şekilde kurallarına ve düzenle-
melerine uymaya zorlamayan bir topluluğun varlığına şimdiye dek 
kim tanık olmuştur? Dünya üzerindeki neredeyse tüm topluluklar, 
bazı üyelerine diğerlerinin kurallara uymasını sağlaması ve kural-
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ları ihlal edenleri cezalandırması ya da topluluktan atması için yet-
ki vermez mi? Bu yüzden, her ulusta ve hatta her toplumda insanlar 
tarafından uygulanan bir yönetim olmak zorundadır. Yönlendirme 
ve yönetme gücü her organizasyonun özüdür.  

Ancak, Adsız Alkolikler bir istisna teşkil eder. Bu düzene uy-
maz. Ne Genel Hizmet Birliği, ne Vakıf Kurul’u[1], ne de en müte-
vazı grup komitesi bir A.A. üyesini bırakın cezalandırmayı, ona tek 
bir emir dahi veremez. Bunun aksi birçok kez denendi, ama sonuç 
daima tam bir başarısızlık oldu. Gruplar, bazı üyeleri ihraç etmeyi 
denediler, ama atılanlar gene toplantılara gelerek, “Bu bizim için 
yaşam demek, bizi dışarıda tutamazsınız” dediler. Komitelerin ıs-
lah olmamakta direnen bir alkolik üzerinde daha fazla zaman sarf 
etmemesi talimatına karşılık söz konusu A.A. “On İkinci Basamak 
çalışmamı nasıl yapacağım benim bileceğim bir iş. Siz kim oluyor-
sunuz da beni yargılıyorsunuz?” yanıtını aldı. Tabii tüm bunlar, bir 
A.A.’nın daha deneyimli üyelerin tavsiye ya da önerilerinden ya-
rarlanmayacağı anlamına gelmez, ama kesin olarak hiç kimseden 
emir almayacaktır. Oradan oraya dolaşarak gruplara işlerini nasıl 
yürüteceklerini anlatan çokbilmiş eski bir A.A. üyesinden daha se-
vimsiz ne olabilir? ‘A.A.’nın iyiliği için kaygıyla her şeyi takip 
eden’ bu gibi kimseler, en inatçı direnişle ya da daha kötüsü kahka-
halarla karşılaşırlar.  

A.A.’nın New York’taki genel merkezinin yukarıda söylenen-
lerin dışında bir istisna olacağını düşünebilirsiniz. Elbette, orada-
kilerin belli bir otoriteye sahip olmaları gerekebilirdi. Ama uzun 
zaman önce, mütevelli heyeti ve yöneticiler önerilerde bulunmak-
tan öte, o da çok ılımlı olmak şartıyla, bir şey yapamayacaklarını 
anladılar. Aşağıdaki gibi kalıplaşmış cümleler yazdıkları pek çok 
mektup vardır: “Elbette bu konuyu istediğiniz şekilde ele almak-
ta bütünüyle serbestsiniz. Fakat A.A. tecrübesinin çoğunluğu, şu 
tavsiyelerde bulunuyor...” Şimdi, bu tür davranışlar artık merkezî 
yönetim anlayışının dışındadır, değil mi? Artık alkoliklere ne bi-

1 * 1954’te Alkolik Vakfı, A.Ş.’nin adı Adsız Alkolikler Genel Hizmet Kurulu, 
A.Ş. olarak değiştirildi ve bugün Vakıf ofisinin adı Genel Hizmet Ofisi oldu.  
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reysel ne de toplu olarak herhangi bir şeyin dikte edilemeyeceğini 
kavramış bulunuyoruz. 

Bu aşamada bir din adamının, “Başkaldırıyı bir erdem hali-
ne getiriyorlar!” demesi muhtemeldir. Ona katılan bir psikiyatrist 
ise, “İsyankâr herifler! Asla toplumsal kurallara uyum sağlama-
yacaklar!” diyecektir. Sokaktan biriyse, “Anlamıyorum. Bunlar 
deli olsa gerek!” diye katılacaktır. Fakat tüm bu gözlemciler, Ad-
sız Alkolikler’e has bir şeyi göz ardı ederler. Eğer her A.A. üyesi 
tavsiye edilen On İki Basamak’ı elinden geldiğince uygulamazsa, 
neredeyse şüphesiz bir biçimde kendi ölüm kararına imza atmış 
olur. Sarhoş olması ve dağılıp gitmesi yetkili kişiler tarafından ona 
verilen cezaların değil, manevi ilkelere olan kendi itaatsizliğinin 
sonucudur. 

Bu ciddi tehdidin aynısı grup için de geçerlidir. A.A.’nın On 
İki Gelenek’ine bir çeşit uyum göstermedikleri sürece, grup da kö-
tüleşecek ve ölecektir. Bu yüzden A.A.’dan bizler bu manevi pren-
siplere ilk başta uymak zorunda kaldığımız için, en sonunda da bu 
itaatin getirdiği yaşam biçimini sevdiğimiz için biat ederiz. A.A.’yı 
disipline edenler büyük acılar ve büyük sevgilerdir; başkalarına ih-
tiyacımız yoktur.  

Artık bizi yönetmeleri için kurullar oluşturmamız gerektiği 
açıklığa kavuşmuştur, ama her zaman bize hizmet etmeleri için 
çalışanlar görevlendirmemiz gerektiği de aynı şekilde barizdir. Bu 
ayrım verilen yetkinin ruhu ile hizmet ruhu arasındaki ayrımdır. 
Bu iki kavram bazen birbirine kutup oluşturacak kadar zıt olur-
lar. A.A.’nın rotasyona tabi gayri resmî komitelerini, bölgelerdeki 
gruplar arası birlikleri ve Adsız Alkolikler Genel Hizmet Birlik-
lerini bu hizmet ruhu ile seçeriz. Eskiden bağımsız bir kurul olan 
vakfımız bile, bugün doğrudan doğruya topluluğumuza hesap verir 
haldedir. Mütevelli heyeti üyeleri dünya hizmetlerimizle ilgilenir-
ler ve onları hızlandırırlar. 

Nasıl ki, her A.A. üyesinin amacı kişisel ayıklıksa, hizmetleri-
mizin amacı da ayıklığı, isteyen herkesin erişebileceği bir şey hali-
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ne getirmektir. Eğer kimse grubun günlük işlerini yapmazsa, eğer 
çalan telefonlara kimse bakmazsa ve hiçbirimiz gelen mektupları 
yanıtlamazsak o zaman bildiğimiz şekliyle A.A. sona ermiş olur. 
Yardımımıza ihtiyaç duyanlarla aramızdaki iletişim kanalları kop-
muş demektir.  

A.A. işlevini yerine getirmek zorundadır, ama aynı zamanda 
başka dernekleri etkileyen zenginlik, prestij ve iktidar hırsından 
kaynaklanan tehlikelerden de uzak kalmalıdır. Dokuzuncu gelenek 
her ne kadar ilk bakışta sadece pratik bir sorunla uğraşıyor gibi 
görünse de, çalışma şekli örgütlenmemiş bir topluluk görüntüsü arz 
eder. Onu harekete geçiren kuvvet hizmet ruhu, ve hakiki bir daya-
nışma anlayışıdır. 

Dokuzuncu Gelenek ilk başta tamamen pratik bir mevzuyu ele 
alıyormuş gibi görünse de, fiili işleyişi bakımından örgütlenmemiş 
bir toplumu gözler önüne serer. Onu harekete geçiren kuvvet hiz-
met ruhu ve hakiki bir dayanışma anlayışıdır.  
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ONUNCU GELENEK 

“Adsiz Alkolikler dışardaki konular hakkında fikir 
yürütmez. Bu yüzden A.A. adı toplum anlaşma-
zlıklarına hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır.”

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

Adeta derinlerden gelen bir içgüdüyle, biz A.A.’lar başlangıç-
tan beri, ne şekilde kışkırtılırsak kışkırtılalım, anlamlı olsa bile hiç-
bir kavgada asla kamusal düzeyde taraf olmadık. Tarih, kasıtlı ola-
rak anlaşmazlığa itilerek bölünen, dağılan toplumların ve ulusların 
örnekleriyle doludur. Diğerleriyse, hep kendilerinin haklı olduğunu 
düşünerek, insanlığın geri kalan bölümüne kendi tayin ettikleri bir 
geleceği dayatmaya çalışmışlar ve bunun yüzünden dağılmışlar-
dır. Bizler, çağımızda, dini veya ırksal farklılıklar yüzünden çıkan 
siyasi ve ekonomik savaşlarda milyonların öldüğünü gördük. İn-
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sanların nasıl yönetileceğini, doğanın ve emeğin ürünlerinin nasıl 
paylaşılacağını belirlemek adına yapılması muhtemel savaşların 
arifesinde yaşıyoruz. A.A.’nın doğduğu manevi iklim budur ve 
Tanrı’nın lütfu ile buna rağmen yeşermiştir. 

Birbirimizle ya da başka biriyle kavga etmekten kaçınıyor oluşu-
muzun, bizi diğerlerine üstün hissettiren özel bir erdem olmadığının 
yeniden altını çizelim. Bu, artık yeniden dünya vatandaşı olan Adsız 
Alkoliklerin, zamanımızın sorunlarına dair kendi şahsi sorumluluk-
larından geri duracakları anlamına da gelmez. Ama A.A. bir bütün 
olarak ele alındığında, bu çok daha farklı bir mevzu olur. Bu anlamda 
kamusal anlaşmazlıklara girmeyiz, çünkü girersek topluluğumuzun 
dağılacağını biliriz. Adsız Alkolikler’in varlığını sürdürmesinin ve 
yayılmasının herhangi bir davaya verebileceğimiz kolektif destekten 
çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Alkolizmden kurtulmak 
bizim için hayatın ta kendisi olduğundan, tüm gücümüzle hayatta 
kalma aracımızı muhafaza etmeye çalışmak zorundayız. 

Buraya kadar söylenenler belki de, A.A.’daki alkoliklerin ta-
mamen barışçıl insanlar dönüştüklerini ve A.A.’nın da büyük, çok 
mutlu bir aile olduğunu düşündürebilir. Elbette, bunun gerçekle 
uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bizler insanız; kendi aramızda çe-
kişir, didişiriz. Henüz dengemizi bulamadığımız zamanlarda A.A., 
hiç değilse, dış görünüşüyle koca bir cadı kazanını andırıyordu. Bi-
raz önce şirketinin yüz bin dolarlık harcamasını onaylamış bir yö-
netici, A.A. toplantısına gelir ve ihtiyaç duyulan posta pulları için 
gerekli yirmi beş dolarlık bir masraf uğruna çileden çıkabilirdi. Bir 
grubun üyelerinden yarısı, yönetimden memnun kalmayıp sinirle 
kendi istedikleri gibi bir grup kurmaya gidebilirdi. Yaşlılar, zaman 
zaman riyakârlık ederek, kurallara sıkı sıkıya bağlı görünüp öyle 
olmadığını düşündüklerine karşı surat ederlerdi. Karmaşık niyetle-
re sahip olduğundan şüphelenilen üyelere sert hücumlar yöneltildi-
ği olurdu. Yine de, çıkardıkları gürültüye rağmen bu ehemmiyetsiz 
kavgalarımızın A.A.’ya zerre kadar zararı olmadı. Şunu da belir-
telim ki, bu kavgaların neredeyse hepsi, A.A.’yı daha etkili hale 
getirmek ve en fazla alkoliğe en iyi şekilde yardım edilebilmekle 
ilgili olurdu.  
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Baltimore’da bir asır önce alkolikler arasında kurulmuş bir 
hareket olan Washington Topluluğu, neredeyse alkolizmin çaresi-
ni bulmuştu. Başlangıçta, topluluk tamamen birbirlerine yardımcı 
olmaya çalışan alkoliklerden oluşuyordu. İlk üyeler kendilerini ta-
mamen bu amaca adamaları gerektiğini öngörmüşlerdi. Washing-
ton Topluluğu birçok yönüyle bugünün A.A.’sına benziyordu. Üye 
sayıları yüz bini geçiyordu. Eğer kendileriyle sınırlı kalsalardı ve 
tek amaçlarında ısrarcı olsalardı, cevabın kalanını da bulabilirlerdi. 
Fakat bu olmadı.  

Washington Topluluğu üyeleri bunu yapmak yerine, alkolik 
olsun olmasın, siyasetçilerin ve reformcuların topluluklarını ken-
di amaçları için kullanmalarına izin verdiler. Örneğin, köleliğin 
kaldırılması o zamanlar çekişmeli olan bir siyasi meseleydi. Çok 
geçmeden, topluluğun sözcüleri kamu önünde hararetli bir biçimde 
bu konuya taraf olmaya başladılar. Belki de, topluluk köleliğin kal-
dırılması anlaşmazlığından sağ salim çıkabilirdi, ama Amerika’nın 
içki alışkanlığını yeniden düzenlemeyi amaç edindiği an bu şansını 
kaybetti. Washington üyeleri içki karşıtı fanatiklere dönüştükten 
sonra, birkaç yıl içinde alkoliklere yardımcı olmaktaki etkinlikleri-
ni tümüyle kaybettiler. 

Washington Topluluğundan öğrenilecek ders, Adsız 
Alkolikler’in gözünden kaçmadı. Bu hareketin yıkıntılarını ince-
leyen ilk A.A. üyeleri, topluluğumuzu kamusal anlaşmazlıklara 
sokmama kararı aldılar. Böylece Onuncu Gelenek’in mihenk taşı 
ortaya çıktı: ““Adsız Alkolikler dışardaki konular hakkında fikir 
yürütmez. Bu yüzden A.A. adı toplum anlaşmazlıklarına hiçbir şe-
kilde karıştırılmamalıdır.” 
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 ON BİRİNCİ GELENEK 

“Halka ilişkiler politikamız kişisel tanıtım için 
değil, A.A. adına ilgi toplamak üzerine kurulmuştur.  

Bu yüzden; basın, radyo ve filmlerde kimliğimizi 
daima gizli tutmalıyız.”

 Bizi iyi dilekleriyle destekleyen geniş kitleler olmasaydı, A.A. 
asla bu kadar büyüyemezdi. Dünyanın her yerinde yaygın şekilde 
yapılan olumlu tanıtım kampanyaları, yeni alkoliklerin topluluğu-
muza katılmasında başlıca araç olmuştur. A.A. ofislerinde, der-
neklerde ve evlerinde telefonlar hiçbir zaman susmaz.  “Gazetede 
bir yazı okudum’’, der bir ses; bir diğeri “bir radyo programında 
duyduk ki… ” diye başlar. Bir başkası, “Bir film izledik”, veya 
“televizyonda A.A. hakkında bir program gördük.” A.A. üyelerinin 
yarısı bize bu kanallar vasıtasıyla gelmiştir dersek, abartılı konuş-
muş olmayız. 

Bu sorgulayıcı sesler her zaman alkoliklere ya da ailelerine ait 
değildir. Adsız Alkolikler’e dair tıbbi araştırmalar okuyan doktor-
lar, daha fazla bilgi almak için ararlar. Kilise bültenlerindeki ma-
kalelerde bizi gören din adamları da, bize ulaşarak soru sorarlar. 
Büyük şirketlerin bize destek verdiğini öğrenen işverenler telefon 
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eder ve kendi firmalarındaki alkolizme dair ne yapılabileceğini 
araştırırlar.  

Bu yüzden, bize Adsız Alkolikler için mümkün olan en iyi 
halkla ilişkiler politikasını geliştirmeye yönelik büyük bir sorum-
luluk düşüyordu. Birçok sıkıntılı deneyimlerin sonucunda, böyle 
bir politikanın nasıl olması gerektiğine dair bir görüşe ulaştığımızı 
zannediyoruz. Yaklaşımımız, alışılagelmiş tanıtım uygulamalarına 
birçok açıdan ters düşmektedir. Bu konudaki politikamız, tanıtım-
dan ziyade ilgi çekme prensibine dayanır. 

Haydi, şimdi tanıtımın ve çekimin; birbirine zıt bu iki fikrin 
nasıl çalıştığına bakalım. Siyasi bir parti bir seçimi kazanmak is-
temektedir ve bu nedenle, liderinin erdemleriyle ilgili reklam ya-
parak oy kazanmaya çalışır. Bir hayır kurumu bağış toplamak is-
temektedir; bu nedenle, mektup başlıklarına, desteği alınabilecek 
seçkin kişilerin adı yazılır. Dünyadaki siyasi, ekonomik ve dini 
yaşamın büyük bir kısmı liderlerin reklamına dayanır. Davaları ve 
fikirleri sembolize eden liderler derin bir insani ihtiyacı karşılarlar. 
Biz, A.A. olarak, bunu sorgulamıyoruz. Fakat kamunun gözü önün-
de olmanın en azından bizim için tehlikeli olduğu gerçeğini de ayık 
bir şekilde kabullenmemiz gerekiyor. Mizacımız gereği, neredeyse 
hepimiz frenlenemez birer tanıtımcıydık ve bir topluluğun tümüyle 
tanıtımcılardan oluşması ürkütücüydü. Bu çarpıcı gerçeği hesaba 
katarak, kendi kendimizi kontrol etmemiz gerekiyordu.  

Bu kontrolün bize getirdiği faydalar şaşırtıcı oldu. A.A.’yı, 
A.A.’nın en iyi basın danışmanlarının bütün yeteneklerini ortaya 
koyarak yapabileceğinden daha iyi tanıttık. A.A.’nın bir şekilde ta-
nıtılmasının gerektiği açıkça ortadaydı ve biz de bu işi dostlarımıza 
bırakmanın çok daha iyi olacağını düşündük. Ve tam olarak da, bu 
doğru çıktı; hem de, inanılmaz ölçülerde. Zor inanan, kuşkucu ünlü 
televizyon muhabirleri A.A. mesajını her yere ilettiler. Onlar için 
biz bir iyi hikâyeler kaynağından fazlasıydık. Hemen hemen her 
haberde basın dünyasından insanlar bize ilgi duyduklarını ve bizi 
dostları olarak gördüklerini belirttiler.  
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Başlangıçta, basın bizim tüm kişisel tanıtımları reddedişimizi 
anlayamamıştı. Adsız olarak kalmaktaki diretişimiz ve gizlilik ısra-
rımız onları şaşırtıyordu. Daha sonra maksadımızı kavradılar. İşte, 
dünyada nadir bulunan bir şey: Bireysel olarak üyelerini değil ama 
prensiplerini ve çalışmalarını tanıtmak isteyen bir topluluk… Bu 
tavır basının çok hoşuna gitmişti. O zamandan beri, bu dostlarımız 
en ateşli üyelerimizden bile daha tutkulu bir şekilde A.A.’nın rek-
lamını yapıyorlar. 

Amerikan basınının, A.A.’nın gizli kalmasının daha iyi ola-
cağını bazı A.A. üyelerinden daha çok savunduğu bir zaman bile 
oldu. Bir seferinde topluluğumuzdan yüz kadar kişi kamu düze-
yinde gizliliklerini bozuyorlardı. Bu kimseler iyi niyetli bir şekilde 
gizlilik ilkesinin eski moda bir şey olduğunu, sadece A.A.’nın ilk 
dönemlerine uygun düştüğünü söylediler. Kendini modern tanıtım 
yöntemlerine açtığı takdirde, A.A.’nın daha ileri gidebileceğinden 
ve daha çabuk ilerleyebileceğinden eminlerdi. A.A.’da bölgesel, 
ulusal ve uluslararası çapta tanınan birçok kişi olduğunu öne sürdü-
ler. ‘’Bu insanlar istiyorlarsa eğer, -ki, çoğu istiyor- neden üyelik-
leri kamuya açıklanıp, başkaları da bize katılmaya teşvik edilme-
sin?’’ diyorlardı. Bunlar mantıklı savlardı ama çok şükür basındaki 
arkadaşlarımız onlara katılmadılar. 

Vakıf[1],,Kuzey Amerika’da bulunan neredeyse her haber mer-
kezine mektuplar yazarak halkla ilişkiler politikamızın tanıtımdan 
ziyade ilgi çekmeye yönelik olduğunu belirtti ve kişisel kimliklerin 
gizliliğinin, A.A.’nın en büyük koruması olduğunu vurguladı. O 
zamandan sonra, basın ve yayın mensupları, üyelerimizin isimle-
rini yayınlarından çıkardılar ve sık sık A.A.’nın ihtiraslı üyelerine, 
A.A.’nın adsızlık ilkesini hatırlattılar. Hatta bu amaçla, ilgi uyandı-
racak iyi hikâyeleri feda ettikleri bile oldu. Dayanışmalarının gücü 
bize, şüphesiz, çok yardım etmişti. Kamu düzeyinde gizlilik ilke-
sini bilinçli olarak ihlâl eden sadece bir avuç A.A. üyesi kalmıştı.    

1 1954’te Alkolik Vakfı, A.Ş.’nin adı Adsız Alkolikler Genel Hizmet Kurulu, 
A.Ş. olarak değiştirildi ve bugün Vakıf ofisinin adı Genel Hizmet Ofisi oldu.  
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Kısaca bu, A.A.’nın On Birinci Gelenek’inin ortaya çıkış 
hikâyesidir. Yine de bu gelenek bizim için sağlam bir halkla ilişki-
ler politikası olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çıkarcılığın red-
dinden de daha fazlası anlamına geliyor. Bu gelenek, kişisel hırs-
ların A.A.’da yeri olmadığının sürekli olarak hatırlanmasını sağlar. 
Bu gelenekle her üye, topluluğumuzun aktif bir koruyucusu hâline 
gelir. 
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ON İKİNCİ GELENEK

“Adsızlık bütün geleneklerimizin manevi temelini 
oluşturarak, bize ilkelerin daima kişiliklerden önde 

geldiği gerçeğini hatırlatır.”

Adsızlığın özü fedakârlıktır. A.A.’nın On İki Gelenek’i bizden 
tekrar tekrar ortak iyilik için kişisel arzulardan vazgeçmemizi ister. 
Bu yüzden, adsızlık ilkesiyle sembolize edilen özveri ruhu her şe-
yin temelidir. İnsanların bizim geleceğimize güvenle bakmalarının 
nedeni, bu fedakârlıkları yapmaktaki istekliliğimizi kanıtlamış ol-
mamızdır. 

Fakat başlangıçta adsızlık güvenden doğmamıştı; ilk korkula-
rımızın bir eseriydi. İlk adsız alkolik gruplarımız gizli topluluk-
lardı. Yeni adaylar bizi sadece güvendiğimiz birkaç dostumuzun 
aracılığıyla bulabiliyordu. Çalışmalarımız için de olsa tanıtım dü-
şüncesi bizi şoka uğratıyordu. İçkiyi bırakmış olsak bile kamunun 
güvensizliği ve hor görüsünden hâlen saklanmamız gerektiğini dü-
şünüyorduk. 

1939’da Büyük Kitap ortaya çıktığında, adını “Adsız Alko-
likler” koymuştuk. Önsözünde şu açıklama yer alıyordu: “Adsız 
kalmamız önemli, çünkü an itibarıyla sayımız, bu yayımın sonucu 
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ortaya çıkabilecek yoğun kişisel başvuruların altından kalkamaya-
cak kadar az. Çoğumuz iş insanları ve profesyoneller olduğumuz 
için böyle bir durumda işlerimize gereken zamanı ayıramayız.” 
Çok sayıda yeni katılımcının gizliliğimizi büyük ölçüde ortadan 
kaldıracağına yönelik korkumuz bu satırlarda rahatlıkla görülebilir. 

A.A. grupları çoğaldıkça gizlilik sorunları da arttı. Bazen al-
kolik bir kardeşimizin hayranlık uyandırıcı kurtuluşunun verdiği 
heyecanla bu kardeşin sadece rehberinin bilmesi gereken mahrem 
ve iç parçalayıcı yönlerini aramızda tartıştık. Mağdur olan kurban, 
haklı olarak güveninin sarsıldığını söylerdi. Bu tür olaylar A.A. dı-
şında duyulduğunda ise, adsızlık vaadimize duyulan güven şiddetli 
yaralar alırdı. İnsanlar sıklıkla bu sebepten ötürü bizden yüz çevir-
diler. Her A.A. üyesinin ismi ve öyküsünün, kendisi öyle istiyorsa, 
gizli kalmak zorunda olduğu açıkça ortadaydı. Adsızlığın pratik 
olarak uygulanması ile ilgili olarak edindiğimiz ilk ders bu oldu. 

Yine de, sabırsız karakterlerinden ötürü aramıza yeni katılan 
bazı kişiler gizliliği önemsemediler. A.A.’yı herkese duyurmak 
istediler ve duyurdular da. İçkiyi daha yeni bırakmış bu alkolik-
ler gözleri parlayarak kendilerini dinleyebilecek herkesi köşeye 
sıkıştırıp zorla öykülerini anlattılar. Bazıları, mikrofonların veya 
kameraların karşısına geçmek için yarış ettiler. Bazen de, üzücü bir 
şekilde sarhoş oldular ve gruplarını mahcup ettiler. A.A. üyesi iken 
A.A. gösterişçisine haline dönüştüler. 

Bu zıtlıklar bizi gerçekten düşünmeye itti. Önümüzdeki soru 
doğrudan doğruya şuydu: “Bir A.A. üyesi gerçekten ne dereceye 
kadar gizli kalmalı?” Büyümemiz, gizli bir topluluk olamayacağı-
mızın yalın bir kanıtıydı, ama bir tiyatro grubu olamazdık, elbette. 
Bu uçlar arasında güvenli bir yol çizmek çok zamanımızı aldı. 

 Bir kural olarak, ortalama bir yeni üye, ne yapmaya çalıştığı-
nın ailesi tarafından hemen bilinmesini istiyordu. Benzer şekilde, 
ona yardım eden diğerlerine; doktoruna, yakın arkadaşlarına, papa-
zına da anlatmak istiyordu. Güven kazandıkça yeni yaşam biçimini 
işverenine ve iş arkadaşlarına söylemenin de yerinde olacağını dü-
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şünüyordu. Birilerine yardımcı olma fırsatı doğduğunda, neredey-
se herkesle A.A. üzerine rahatlıkla konuşabileceğini düşünüyordu. 
Bu küçük ifşaatlar, alkolik damgasına duyduğu korkuyu yenmesine 
yardımcı oluyor ve içinde bulunduğu toplumda A.A.’nın varlığının 
bilinmesini sağlıyordu. Böyle konuşmalar sonucu A.A.’ya birçok 
yeni kişi geldi. Bu tarz iletişim, gizlilik kuralına harfiyen uymasa 
bile gizlilik ruhuna gayet uygundu.  

Fakat çok geçmeden ağızdan ağza yayma metodunun çok kı-
sıtlı olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden, çalışmalarımızın yayımlanma-
sı gerekiyordu. A.A. grupları ulaşabilecekleri her ümitsiz alkoliğe 
hızlıca ulaşmalıydı. Sonuç olarak, birçok grup ilgi duyan arkadaş-
larına ve kamuya açık toplantılar yapmaya başladı. Böylelikle, or-
talama bir vatandaş da kendi gözleriyle A.A.’nın ne olduğunu ve ne 
yapmaya çalıştığını anlayabilecekti. Bu toplantılara verilen tepki 
sıcak ve olumlu oldu. Çok geçmeden, sosyal kuruluşlarda, kilise-
lerde ve sağlık derneklerinde konuşma yapmaları için A.A. grupla-
rına istekler gelmeye başladı. Bu platformlarda gizlilik sağlandıkça 
ve oradaki muhabirler isim ve resim kullanmamaları yönünde uya-
rıldıkları sürece iyi sonuçlar alınıyordu. 

Daha sonra, sıra ilk büyük tanıtım v reklam tecrübelerimize 
geldi ki, bunlar gerçekten nefes kesiciydi. Cleveland’ın hakkımız-
da yayımladığı Plain Dealer makaleleri oradaki üyelerimizin bir 
gecede yüzlerce kişi artmasına sebep oldu. Bay Rockefeller’ın Ad-
sız Alkolikler için düzenlediği akşam yemeğine dair haberler bir 
yılda üyelerimizi iki katına çıkarmamızı sağladı. Jack Alexander’ın 
ünlü Saturday Evening Post makalesi A.A.’yı ulusal bir kurum ha-
line getirdi. Buna benzer bir yığın olumlu olay, daha da fazla tanın-
mamız için fırsatlar yarattı. Başka gazeteler ve magazinler de A.A. 
hikâyeleri istediler. Film şirketleri fotoğrafımızı çekmek istediler. 
Radyolardan ve en sonunda da televizyonlardan programlara ko-
nuk olmamız için yığınla talep geldi. Ne yapmalıydık? 

Kamunun bu coşkun onayının bize sınırsız faydalar sağlayabi-
leceği gibi büyük zararlar da getirebileceğinin bilincindeydik. Her 
şey, bu ilginin nasıl yönlendirileceğine bağlıydı. Bir takım işgüzar 
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fırsatçının A.A.’yı temsil eden kurtarıcılar pozunda halkın ününe 
çıkmasına izin vermenin sonuçlarını göze alamazdık. İçimizdeki 
reklâm yapma arzusu bizim sonumuz getirebilirdi. İçlerinden biri-
si bile kamunun gözü önünde sarhoş olsa, ya da A.A. adını kendi 
amaçları için kullanmaya kalksa, tamir edilemez zararlar doğabilir-
di. Basın, radyo, film ve televizyon düzeyinde tek çözüm adsızlık 
idi; yüzde yüz adsızlık… Bu noktada ilkeler kişiliklerden önce gel-
meliydi ve bunun istisnası yoktu. 

Bu tecrübeler bize adsız kalmanın gerçek alçakgönüllülük ol-
duğunu öğretti. Adsızlık bugün her yerde A.A. yaşamının özünü 
oluşturan, ruhumuza işleyen manevi bir özelliktir. Adsızlık ruhu ile 
hareket eden bizler, A.A. üyeleri olarak, gerek alkolik kardeşleri-
miz arasında gerekse de kamuoyu önünde kişisel seçkinliğe yöne-
lik doğal arzularımızdan vazgeçmeye çalışırız. Bu insani arzu ve 
özlemleri bir kenara bırakmakla, inanıyoruz ki; her birimiz toplu-
luğumuzu bütünüyle saran ve altında büyüyebileceğimiz ve birlik 
içinde çalışabileceğimiz koruyucu bir örtünün örülmesinde rol al-
maktayız. 

Adsızlık ilkesinde ifadesini bulan alçakgönüllülüğün, Adsız Al-
koliklerin sahip olabileceği en büyük koruyucu olduğundan eminiz.   
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ON İKİ GELENEK 
(UZUN BİÇİM) 

 

A.A. tecrübemiz doğrultusunda öğrendik ki: 

 

Bir- Adsız Alkolikler’in her üyesi büyük bir bütünün küçük bir 
parçasından ibarettir. A.A. var olmaya devam etmelidir, yoksa ço-
ğumuzun öleceği kesindir. Bu sebeple, ortak iyiliğimiz önce gelir. 
Fakat bireylerin iyiliği de hemen ardından gelmektedir. 

İki- Grubumuzun amacı için sadece bir tek nihai otorite vardır; 
o da, kendini grup bilincimizde ifade eden sevgi dolu bir Tanrı’dır. 

 Üç- Üyeliğimiz, alkolizmden müzdarip herkese açık olmalı-
dır. Bu sebeple, iyileşmek isteyen kimseyi kapımızdan çevireme-
yiz. A.A. üyeliği, paraya ya da mutabakata dayanmamalıdır. Ayık 
kalmak için bir araya gelen herhangi iki ya da üç alkolik, başka 
bir maksada hizmet etmedikleri sürece, kendilerine bir A.A. grubu 
diyebilirler. 
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Dört- Kendi işleri bağlamında, hiçbir A.A. grubu vicdanla-
rı hariç bir otoriteye karşı sorumlu olmamalıdır. Fakat kendisine 
komşu diğer gruplarının da refahını etkileyecek bir planları varsa, o 
gruplara da danışılmalıdır. Ve hiçbir grup, bölgesel komite ya da bi-
rey asla A.A.’yı bir bütün olarak büyük ölçüde etkileyebilecek ey-
lemlere Genel Hizmet Kurulu’nun mütevelli heyetine danışmadan 
girişmemelidir. Böyle konularda ortak iyiliğimiz en önemlisidir. 

Beş- Adsız Alkolikler grupları tek bir asli amaca sahip manevi 
birliklerdir. Ortak amaç ise, hala ıstırap içerisinde olan alkoliklere 
mesajlarını taşımaktır. 

 Altı- Para, mülk ya da otorite sorunları bizi kolaylıkla asli 
manevi amacımızdan uzaklaştırabilir. Bu yüzden A.A.’nın işine 
yarayabilecek her türlü mevsuk malın bağımsız olarak şirketleşti-
rilip idare edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bir A.A. grubu asla 
bizatihi olarak ticarete atılmamalıdır. A.A.’ya yardımı dokunan ku-
lüp ya da hastane gibi yoğun anlamda mülk sahipliği ve yönetim 
gerektiren ikincil öğeler şirketleştirilmeli ve grubun kendisinden 
o kadar uzakta tutulmalıdırlar ki, gerekli olduğu takdirde gruplar 
tarafından rahatlıkla gözden çıkarılabilsinler. Dolayısıyla böylesi 
tesislerde A.A. adı kullanılmamalıdır. Yönetimleri de sadece onları 
maddi açıdan destekleyenlerin sorumluluğunda olmalıdır. Kulüpler 
söz konusu olduğunda A.A. üyesi yöneticiler tercih edilir. Fakat 
hastaneler ve diğer nekahet merkezleri A.A.’nın olabildiğince dı-
şında ve tıbbi denetim altında olmalıdır. Bir A.A. grubu herkesle 
iş birliği yapabilir fakat bu iş birliği gerek fiili gerek zımni olarak 
asla bir mensubiyet ya da destek seviyesine çıkmamalıdır. Bir A.A. 
grubu kendini hiç kimseye bağlayamaz. 

 Yedi- A.A. grupları tamamıyla kendi üyelerinin gönüllü kat-
kıları ile ayakta kalmalıdır. Her grubun en kısa zamanda bu amaca 
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ulaşması gerektiği kanaatindeyiz. Gruplar, kulüpler, hastaneler ya 
da diğer A.A. dışı ajanslar aracılığıyla A.A. adını kullanarak ka-
mudan 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 fon 
toplayan A.A. haznedarlarını da oldukça endişeli bir şekilde takip 
etmekteyiz. Tecrübelerimiz bize hiçbir şeyin manevi mirasımızı 
mülk, para ve otorite üzerinden yapılan fuzuli çekişmeler kadar ke-
sin bir şekilde yok edemeyeceğini gösterdi. 

 Sekiz- Adsız Alkolikler hiçbir zaman profesyonel olmamalı-
dır. Biz profesyonelliği alkoliklere bir ücret ya da kira karşılığın-
da danışmanlık yapmak olarak tanımlıyoruz. Fakat hizmetler aksi 
takdirde alkolikler olmayanlarca üstlenilecekse bu hizmetleri sağ-
lamaları için alkolikleri işe alabiliriz. Böylesi özel hizmetlerin kar-
şılığı hakkınca verilecektir. Fakat normal A.A. On İkinci Basamak 
çalışmalarımız asla para karşılığı olmayacaktır. 

 Dokuz- A.A. gruplarının her biri olabilecek en asgari örgüt-
lenme düzeyinde olmalıdır. Liderliğin rotasyona tabi olması en iyi-
sidir. Küçük bir grup sekreterini, büyük bir grup kendi rotasyona 
tabi komitesini ve büyük metropolit bölgelerin grupları kendi mer-
kezi komitelerini ya da genellikle tam zamanlı bir sekretere gerek-
sinim duyan gruplar arası komitelerini seçebilirler. Genel Hizmet 
Kurulu vekillerimiz tesir itibarıyla A.A. Genel Hizmet Komitesi’ni 
oluştururlar. Bu heyettekiler A.A. Geleneği’nin koruyucularıdırlar 
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 tarafından 
bütün halkla ilişkiler faaliyetlerimizi idare etmek ve ana yayın or-
ganımız olan A.A. Grapevine gazetesinin karakter ve seviyesini 
korumak üzere yetkilendirilmişlerdir. Bu temsilciler hizmet ruhu 
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tarafından yönlendirilmelidirler zira A.A. içindeki gerçek liderler 
bütünün güvenilir ve tecrübeli hizmetkârlarından başkası değiller-
dir. Unvanlarından aldıkları gerçek bir yetki yoktur; yönetmezler 
de. Faydalılıklarının anahtarı evrensel saygıdır. 

 On- Hiçbir A.A. grubu ya da üyesi asla A.A.’yı zor durum-
da bırakacak şekilde derneğin kapsamının dışında kalan tartışmalı 
konularda fikir beyan etmemelidir. Siyaset, alkol reformu ve mez-
hepçilik üzerinden yapılan din yorumları özellikle infial yaratma-
ya müsait konulardır. Adsız Alkolikler gruplarının karşı çıktığı hiç 
kimse yoktur. Böylesi konularda hiçbir şekilde görüş belirtemezler. 

 On Bir- Halkla ilişkilerimizde esas gizlilik olmalıdır. A.A.’nın 
sansasyonel reklamcılıktan kaçınması gerektiğiniz düşünüyoruz. 
A.A. üyeleri olarak isimlerimiz ya da fotoğraflarımız yayınlanma-
malı, videoya kaydedilmemeli ya da kamuya açık şekilde yayım-
lanmamalıdır. Halkla ilişkilerimizde rehber alacağımız ilke tanıtım 
değil, çekim olmalıdır. Asla kendimizi övmemize gerek yoktur. 
Dostlarımızın bizi tavsiye etmelerinin daha iyi olacağını düşünü-
yoruz. 

 On İki- Ve son olarak, Adsız Alkolikler mensupları olarak 
gizlilik prensibinin uçsuz bucaksız bir manevi öneme sahip oldu-
ğunu düşünmekteyiz. Gizlilik bize prensiplerin kişiliklerden önce 
geldiğini, 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 
düşünerek geçsin. 
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