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Baðýmlý kimdir?

Çoðumuz bu soru üzerinde iki kere düþünmek zorunda kalmýyoruz. Biz biliyoruz! Tüm
yaþamýmýz ve düþüncemiz herhangi bir biçimde uyuþturucular etrafýnda dönüyordu — almak ve
kullanmak ve daha fazlasýný almak için yollar ve yöntemler bulmak. Kullanmak için yaþadýk ve
yaþamak için kullandýk. Çok basit olarak hayatý uyuþturucular tarafýndan kontrol edilen her
kadýn veya erkeðe baðýmlý denir. Bizler devam eden ve ilerleyen bir hastalýðýn pençesindeki
kiþileriz. Bunun sonu hep ayný: hapishaneler, hastaneler ve ölüm.

Adsýz Narkotik programý nedir?

NA, uyuþturucular kendileri için önemli bir sorun haline gelmiþ kadýn ve erkeklerin
oluþturduðu, kar gütmeyen bir arkadaþlýk birliðidir. Bizler, temiz kalmakta birbirine yardým
etmek için düzenli toplanan, iyileþmekte olan baðýmlýlarýz. Bu tüm uyuþturuculardan tamamen
uzak durma programýdýr. Üyelik için tek koþul vardýr, kullanmayý býrakma arzusu. Biz size açýk
fikirli olmanýzý ve kendinize bir fýrsat tanýmanýzý öneririz. Programýmýz basit yazýlmýþ, günlük
hayatýmýzda kolayca izleyebileceðimiz bir ilkeler dizisidir. Bunlar hakkýndaki en önemli þey
çalýþtýklarýdýr.

NA'yý baðlayan ipler yoktur. Baþka organizasyonlara baðlý deðiliz, baþlangýç ücretimiz veya
aidatýmýz, imzaladýðýmýz yeminler, kimseye verilen sözlerimiz yoktur. Hiç bir politik, dini veya
kanuni grupla baðlantýlý deðiliz ve hiç bir zaman gözaltýnda tutulmuyoruz. Yaþ, ýrk, cinsel kimlik,
inanç, din ya da dinsizlik gözetilmeksizin herkes bize katýlabilir.

Biz sizin neyi ne miktarda kullandýðýnýz veya kanallarýnýzýn kimler olduðu, geçmiþte neler
yaptýðýnýz, varýnýz yoðunuz ile ilgilenmiyoruz, ancak sorununuz hakkýnda ne yapmak
istiyorsunuz ve biz size nasýl yardýmcý olabiliriz. Yeni gelen her toplantýda en önemli kiþidir.
Çünkü biz, bizde olaný ancak vererek kendimizde tutabiliriz. Grup deneyimlerimizden öðrendik
ki toplantýlarýmýza düzenli olarak gelmeyi sürdürenler temiz kalýyorlar.

Neden buradayýz?

NA'ya gelmeden önce biz hayatlarýmýzý idare edemiyorduk. Baþkalarý gibi hayatýn tadýna varýp
yaþayamýyorduk. Ýlla farklý birþeyimiz olmalýydý ve biz onu uyuþturucularda bulduðumuzu
sandýk. Uyuþturucu kullanýmýný aile, eþ ve çocuklarýmýzýn refahýndan önde tuttuk. Ne pahasýna
olursa olsun uyuþturucu bulmak zorundaydýk. Bir sürü insana büyük zarar verdik ama herkesten
çok kendimize zarar veriyorduk. Kiþisel sorumluluklarýmýzý kabullenmedeki yetersizliðimiz
nedeni ile gerçekte kendi problemlerimizi kendimiz yaratýyorduk. Hayatla hayatýn þartlarýnda
yüzleþme yeteneðinden yoksun gibiydik.

Çoðumuz farkýna vardý ki baðýmlýlýðýmýzda yavaþça intihar ediyorduk. Ama baðýmlýlýk hayatýn
öyle kurnaz bir düþmaný ki bu konuda herhangi birþey yapma gücümüzü kay-betmiþtik.
Birçoðumuz hapishanelere düþtük veya týptan, dinden ve psikiyatriden medet umduk. Bu
metodlarýn hiçbiri bizim için yeterli deðildi. Hastalýðýmýz her defasýnda yeniden suyüzüne çýktý
veya ilerlemeye devam etti, ta ki çaresizlik içinde biz, Adsýz Narkotik'te birbirimizden yardým
arayana dek.

NA'ya geldikten sonra, hasta insanlar olduðumuzu kavradýk. Bilinen tam bir tedavisi olmayan
bir hastalýktan ýzdýrap çekiyorduk. Ama bu hastalýk bir noktada durdurulabilir ve böylece
iyileþme mümkün olabilir.



Nasýl çalýþýr?

Bizde olaný istiyorsanýz ve onu almak için çaba göstermeye istekli iseniz, belirli basamaklarý
almaya hazýrsýnýz. Bunlar iyileþmemize olanak saðlayan ilkelerdir.

1. Biz baðýmlýlýðýmýz üzerinde güçsüz olduðumuzu, yaþamýmýzýn yönetilemez hale geldiðini
itiraf ettik.

2. Biz kendimizden üstün bir Gücün akýl saðlýðýmýzý geri getirebileceði inancýna vardýk.
3. Biz irademizi ve yaþamýmýzý Onu anladýðýmýz gibi Tanrý'nýn gözetimine devretmeye karar

verdik.
4. Biz kendimizin araþtýrýcý ve korkusuz ahlaksal bir envanterini aldýk.
5. Biz Tanrý'ya, kendimize ve bir baþka insana yanlýþlarýmýzýn asýl doðasýný itiraf ettik.
6. Biz Tanrý'nýn bütün bu karakter kusurlarýný kaldýrmasý için tümüyle hazýrdýk.
7. Biz Ondan eksikliklerimizi kaldýrmasýný alçakgönüllülükle istedik.
8. Biz zarar vermiþ olduðumuz tüm kiþilerin bir listesini yaptýk ve hepsine düzelti yapmaya

istekli hale geldik.
9. Biz bu kiþilere, mümkün olan her yerde, onlarý veya baþkalarýný kýrmadan, doðrudan düzelti

yaptýk.
10. Biz kiþisel envanterimizi almaya devam ettik ve hatalý olduðumuzda bunu derhal itiraf ettik.
11. Biz dua ve meditasyon yoluyla Onu anladýðýmýz gibi Tanrý ile bilinçli baðlantýmýzý geliþtirmeyi

aradýk; yalnýz Onun bizim için isteðini bilmeyi ve bunu yerine getirmek için güç isteyerek
dua ettik.

12. Bu basamaklarýn sonucunda ulaþtýðýmýz ruhsal uyanýþla, biz bu mesajý baðýmlýlara taþýmaya
ve bu ilkeleri tüm yaþantýmýzda uygulamaya çalýþtýk.

Bu kulaða zorlu bir sýralama gibi gelir ve hepsini bir anda yapamayýz. Bir günde baðýmlý hale
gelmedik, öyleyse anýmsayalým —telaþa gerek yok.

Ýyileþmemizde bizi herþeyden daha fazla yenik düþürecek birþey vardýr; bu, ruhsal ilkelere
kayýtsýzlýk veya hoþgörüsüzlük tavrýdýr. Bu ilkelerden zorunlu olan üçü dürüstlük, açýkfikirlilik
ve istekliliktir. Bunlarla doðru yoldayýz.

Baðýmlýlýk hastalýðýna yaklaþýmýmýzýn tümüyle gerçekçi olduðunu hissediyoruz. Çünkü bir
baðýmlýnýn diðerine yardýmýnýn terapik deðeri benzersizdir. Yolumuzun pratik olduðunu
hissediyoruz. Çünkü bir baðýmlý diðer baðýmlýyý en iyi biçimde anlayabilir ve ona yardým edebilir.
Ýnanýyoruz ki yaþadýðýmýz toplumda, günlük hayatta, sorunlarýmýzla ne kadar erken yüzleþirsek, o
kadar çabuk o toplumun kabul edilir, sorumlu ve üretken üyeleri haline geliriz.

Aktif baðýmlýlýða dönmemenin tek yolu o ilk uyuþturucuyu almamaktýr. Eðer bizim gibi iseniz,
bilirsiniz ki bir tanesi çok fazla bin tanesi yetersizdir. Bunu önemle vurguluyoruz. Çünkü
biliyoruz ki uyuþturucularý herhangi bir formda veya birini diðerinin yerine koyarak
kullandýðýmýzda, baðýmlýlýðýmýzý yeni baþtan harekete geçiriyoruz.

Alkolü diðer uyuþturuculardan farklý düþünmek pek çok baðýmlýyý kullanmaya
döndürmüþtür. NA'ya gelmeden önce, birçoðumuz alkolü ayrý gördük ama bu yanýlgýnýn
bedelini ödeyemeyiz. Alkol bir uyuþturucudur. Baðýmlýlýk hastalýðýna sahip kiþiler olarak bizler,
iyileþmek için tüm uyuþturuculardan uzak durmalýyýz.

NA'nýn Oniki Geleneði

Sahip olduðumuzu ancak tetikte olarak koruruz ve birey için özgürlük nasýl Oniki Basamaktan
geliyorsa grup için özgürlük geleneklerimizden kaynaklanýr.

Bizi birarada tutan baðlar bizi birbirimizden koparacaklardan daha saðlam olduklarý sürece
herþey yolunda gidecektir.

1. Ortak refahýmýz önce gelmelidir; kiþisel iyileþme NA birliðine dayanýr.
2. Grup amacýmýz için tek mutlak otorite vardýr —grup vicdanýmýzda ifadesini bulan sevgi dolu

bir Tanrý. Liderlerimiz güvenilir hizmetkarlardýr; hükmetmezler.
3. Üyelik için tek koþul kullanmayý býrakma arzusudur.



4. Her grup diðer gruplarý veya bütünüyle NA'yý etkileyen konularýn dýþýnda özerk olmalýdýr.
5. Her grubun bir tek öncelikli amacý vardýr —mesajý halen acý çeken baðýmlýya taþýmak.
6. Bir NA grubu herhangi bir ilgili kuruma veya dýþýnda kalan giriþime NA adýna asla onay

veya bu adý ödünç vermemeli, bu ad ile maddi destekte bulunmamalýdýr ki para, mülk ve
prestij sorunlarý bizi öncelikli amacýmýzdan saptýrmasýn.

7. Her NA grubu dýþarýdan gelecek katkýlarý geri çevirerek, tümüyle kendini geçindirmelidir.
8. Adsýz Narkotik daima amatör kalmalýdýr ama hizmet merkezlerimiz özel görevlilere

iþverebilir.
9. NA, anýldýðý üzere, asla organize olmamalýdýr ama hizmet ettiklerine doðrudan sorumlu

hizmet kurullarý veya komiteleri oluþturabiliriz.
10. Adsýz Narkotik dýþýnda kalan konular üzerine fikir yürütmez, bu nedenle NA adý asla halka

açýk tartýþmalara karýþtýrýlmamalýdýr.
11. Halkla iliþkiler politikamýz promosyon yerine ilgi çekmek esasýna dayanýr; basýn, radyo ve

film düzeyinde kiþisel adsýzlýðýmýzý daima korumamýz gerekir.
12. Adsýzlýk tüm geleneklerimizin ruhsal temelidir; bize her zaman ilkeleri kiþiliklerin önüne

koymamýzý hatýrlatýr.

Oniki Basamak ve Oniki Gelenek AA World Services, Inc. izni ile,
uyarlanarak yeniden basýlmýþtýr.


