
 

 
ONİKİ GELENEK * 

Adsiz Seks ve Aşk Bağımlıları (A.S.A.B.) 

1. Ortak refahımız her şeyden önce gelmelidir; kişisel iyileşme grubun birliğine bağlıdır.  

2. Grup amacımız için sadece bir nihai otorite vardır; grup bilinciyle ifade edebileceğimiz, güç ve sevgi 
dolu bir Tanrı. Liderlerimiz sadece onun güvenilir hizmetkarlardır, bizleri yönetmek gibi bir amaçları 
yoktur.  

3. A.S.A.B. üyeliği için tek şart, seks ve aşk bağımlılığ nın etkisinde yaşamayı bırakma arzusudur. Seks 
ve aşk bağımlılığından kurtulmak için karşılıklı yardım için bir araya gelen herhangi iki veya daha fazla 
kişi, bir grup olarak başka bir misyonlari olmaması koşuluyla, kendilerini bir A.S.A.B. grubu olarak 
adlandırabilir. 

4. Diğer grupları veya bir bütün olarak A.S.A.B.'ı etkileyen konular dışında her grup özerk olmalıdır.  

5. Her grubun tek bir ana amacı vardır; mesajlarını hala acı çeken seks ve aşk bağımlılarına taşımak.  

6. Bir A.S.A.B. alt grubu veya bir bütün olarak A.S.A.B., dışarıdan gelen finansal yardımları kabul 
etmemeli, A.S.A.B. adının herhangi bir dış işletme tarafından kullanılmasına izin vermemelidir. Bu 
gelegin altında yatan temel ilke, mülk veya prestij gibi kavramların bizi ana amacımızdan saptırmasına 
engel olmaktır.  

7. Her A.S.A.B. grubu tamamen kendi kendini desteklemeli ve dışarıdan gelen katkıları reddetmelidir.  

8. A.S.A.B.'ın bir mesleğe dönüştürülmesine engel olunmalıdır. İhtiyaç duyulduğu takdirde hizmet 
merkezlerinde eleman işe alımı söz konusu olabilir.  

9. A.S.A.B.'ın tek bir organizasyon biçimi yoktur. Hizmet verdikleri kişilere karşı doğrudan sorumlu hizmet 
kurulları veya komiteler oluşturabilinir.  

10. A.S.A.B'ın dış meseleler hakkında hiçbir fikri yoktur; bu nedenle A.S.A.B.ismi asla kamuoyunda 
tartışmaya açılmamalıdır.  

11. Halkla ilişkiler politikamız reklamdan ziyade çekime dayanmaktadır; kişisel anonimliği her zaman 
basın, radyo, TV, film ve diğer kamu medyası düzeyinde korumamız gerekir. Tüm A.S.A.B. üyelerinin 
anonimliğini özel bir dikkatle korunmalıdır.  

12. Anonimlik, tüm geleneklerimizin manevi temelidir ve bize ilkeleri bireylerden öne koymamızı hatırlatır. 

*©1985 The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc. Tüm hakları saklıdır. On İki Gelenek, Alcoholics Anonymous World 
Services, İnç.'in izniyle yeniden basılmış ve uyarlanmıştır. Adsız Alkolikler sadece alkolizmden kurtulma programıdır. On İki Geleneğin, A.A.'dan sonra 
şekillenen, ancak diğer sorunları ele alan programlar ve faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanılması, aksini ima etmez. 
 

ONİKİ GELENEK ADSIZ ALKOLİKLER 
1.Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel iyileşme A.A.‘nın birliğine bağlıdır. 2. Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardir.O da grup bilincimizde ifadesini bulan sevgi 
dolu bir “Tanrı”dır. Liderlerimiz hükmedici değil, güvenilir hizmetkarlardır. 3. A.A. üyeliği için gerekli tek koşul işkiyi bırakma isteğinin olmasidir. 4. Her grup, diğer gruplari 
yada A. A.’yi bir bütün olarak etkileyen konular dışında özerktir. 5. Her grubun önde gelen tek amaci vardir; o da halen izdirap çeken alkoliklere mesaji iletmektir. 6. Para, 
mülk ve itibar bizi önde gelen amacımızdan uzaklaştıracağından, A.A. grupları A.A. adının ilgili kurum yada farklı kuruluşlarca kullanımına izin vermemeli ve maddi destekte 
bulunmamalıdır. 7. Her A.A. grubu dısarıdan gelecek katkıları reddederek tam anlamıyla kendi kendine yetmelidir. 8. Adsiz Alkolikler daima amatör olarak kalmakla birlikte 
hizmet merkezlerinde özel görevliler çalıştırabilir. 9. A.A. hiçbir zaman gerçek anlamda örgütlenmemelidír, fakat hizmet verdiklerine doğrudan sorumlu hizmet kurulları 
oluşturabilirler. 10. Adsiz Alkolikler dışardaki konular hakkında fikir yürütmez. Bu yüzden A.A. adı toplum anlaşmazlıklarına hiçbir şakilde karıştırılmamalıdır. 11. Halkla 
ilişkiler siyasetimiz kişisel isim yapmak yerine, A. A. adına ilgi toplamak üzerine kurulmuştur. Bu yüzden basin, radyo, tv ve film alanlarında kimliğimizi daima gizli tutmak için 
görüntü ve tam isim vermemeliyiz. 12. Adsızlık bütün geleneklerimizin manevi temelini oluşturarak, bize ilkelerin daima kişiliklerden önde geldiği gerçeğini hatırlatır. 
 
 

Daha fazla Türkçe bilgi için lütfen A.S.A.B. web sitesini ziyaret edin https://slaafws.org/turkish 
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