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Sorumluluk 
 
Sevgili Anne ve Babalar, 
 
Sorumluluk duygusu hayatımızın her alanında vardır. Ergenlik dönemi ise değişimin en yoğun yaşandığı 
dönemdir. Bu dönemle birlikte ergenin sorumlulukları da değişir ve bu değişim sürecinde ergenle 
ebeveyn çatışma yaşar. Bu dönemi sağlıklı geçirmek için; ailede sorumluluk duygusunun gelişimi, 
ergenlik döneminde aileye düşen sorumluluklar, aile ve ergenin sorumluluk konusunda yaşadıkları 
çatışmalar ve çözüm yollarını sizlerle paylaşmak istedik. 
 
Yararlı olması dileklerimizle…                                                                           
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
 
Sorumluluk doğuştan değil, sonradan öğrenilen davranışlardan oluşur. Büyüme ve olgunlaşma yavaş 
yavaş sorumluluk edinmektir. Sorumluluk, bireyin yapması gerekenlerin farkında olması, yeteneklerini 
ve zamanını en iyi şekilde kullanarak yerine getirmesi,  kendi eylemlerinin bireysel sonuçlarına sahip 
çıkması ve başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarını karşılamasıdır.  
 
Sorumluluk sahibi çocukların özellikleri 

 Kendi kaynaklarını kullanan,  
 Güvenli,  
 Kendi kararlarını kendisi veren,   
 Bağımsız hareket eden,  
 Davranışlarının sonuçlarını göz önünde tutan,   
 Başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen,  
 Yüksek benlik algısına sahip. 

  
Ailede Sorumluluk Duygusunun Gelişim Süreci 
Sorumluluk duygusunun; çocukların özgüveni yüksek, bağımsız ve başarılı bir birey olarak yetişebilmesi 
için aile tarafından kazandırılması gerekir. Ebeveynler olarak çocuğunuza vereceğiniz görevler onun 
kişiliğine ve gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.  
 
Ergenlik döneminde, ergenlerin gerçekleştirmesini beklediğimiz sorumlulukları şunlardır:  

 Kendi hakkını savunmak, 
 Başkalarının hakkına saygı duymak, 
 Başkalarının eşyalarına saygı göstermek, 
 Evde yardım gerektiren işler olduğunda kendi isteğiyle yardım önerisinde bulunmak, 
 Eve dönüş saatlerine uymak, 
 Anne babası meşgul olduğunda kardeşiyle ilgilenmek, 
 Evde tek başına kalmak, 
 Kendi başına ulaşım araçlarına binmek, 
 Toplu yerlerde(sinema, tiyatro vb.)ortamın gerektirdiği gibi davranmak, 
 Bazı sosyal gruplara katılmak (izci, gençlik grupları vb.), 
 Bağımsız olarak kendi ödev programını yürütmek, 
 Para biriktirip uzun vadede almak istediklerini alabilmek, 
 Yaptığı hatanın sorumluluğunu üzerine almak, gerektiğinde özür dilemek ve telafi etmek, 
 Grup çalışmalarında yapılan iş bölümünde kendi üzerine düşeni yapmak ve çalışmayı 

aksatmamak. 
 
 



 
Sorumluluk, verildikçe alınabilecek bir şeydir. 
Zaman zaman anne ve babalar “o daha küçük” mantığıyla düşünerek çocuğun yapması gerekenleri 
onun adına yapmaktadır. Aşırı korumacı ve kollamacı bir tutum sergileyerek çocuğun seçim yapmasını 
engelleyen ailelerin hayal kırıklığı yaşaması kaçınılmaz bir durumdur. Aile tarafından sorumluluk 
verilmeyen çocuk, kendi üzerine düşen görevleri hep başkasının yapmasını bekleyecektir. 
 
Aşırı disiplin ve otoriter bir ailede yetişen çocuk için de durum çok farklı değildir. Çünkü çocukta tek 
başına karar verme yetisi gelişmemiştir. Çocuk pasif, içe kapanık ve sorumluluktan yoksun bir şekilde 
büyütülmüştür. Çocuk yetişkin bir birey olduğunda kendi ayakları üzerinde durması güç olacak ve karar 
verme yetileri gelişmeyecektir. 
 
Ergenlikte sorumluluk duygusunun gelişimi 
Ergenlik dönemiyle beraber çocuğun tüm gereksinimleri, davranışları ve ilgi alanları hızlı bir değişime 
uğrar. Bu nedenle anne-babaların sorumluluk olarak saydıklarıyla ilgilenmezler. Ergenler için artık yeni 
ve farklı sorumluluklar vardır. 
 
Ergen-ana baba çatışmasına en çok yol açan  konulardan biri sorumluluktur. Bu dönemde ergen, anne 
babası tarafından sorumsuz algılanırken, ana babanın bu yönde beklentileri ergen tarafından bir baskı 
ve kişiliğine müdahale olarak algılanır. 
 
Ergenlik dönemine kadar genç, belli bir sorumluluk duygusu kazanamadıysa ergenlikte bu konudaki 
çatışmalar hem daha yoğun olur, hem de sorumluluk kazanması güçleşir. Çocukluk döneminden 
bağımsızlık ve özgürlüğe geçiş dönemi olarak düşünülen bu dönemde ergenin kendi davranışlarından 
daha çok sorumlu, ana babanın ise ergenin davranışlarından daha az sorumlu olması gerekir. Ergen 
artık yavaş yavaş kendini yönetmeyi öğrenmelidir. Çünkü hayatında öyle bir noktaya doğru 
ilerlemektedir ki artık yaptıklarından sadece kendisi sorumlu olacaktır.  
 
Ergenle ebeveyn neden çatışır? 
Ergenlik dönemi anne babalar için en zor dönemlerden birisidir. Pek çok ailede çatışmalar yaşanır. 
Ergen özerk olmak, anne baba da çocuğunu korumak ister. Ergen daha fazla özerklik, daha fazla söz 
hakkı ve kendi kararlarını verebilmek ister. Anne babalar ise ergenin becerilerinin tam olarak 
gelişmediği ve kendini koruyamayacağı endişesi yaşar. Bu durum çatışmaya neden olur. Ergenler, 
kendi davranışlarının sorumluluklarını kendileri almak ister. Fakat daha önce böyle bir tecrübeleri 
olmadığı için sonuçları bazen iyi değerlendirmekle birlikte bazen de değerlendiremezler. O zaman da 
zarar görebilirler. Anne babalar bu kaygılarından ötürü çocuklarını korumaya, davranışlarını 
yönlendirmeye çalışır. Çatışmalar da genellikle bu nedenle ortaya çıkar.  
     
Öneriler: 

 Ergeni kuvvetli olduğu alanlarda cesaretlendirip, teşvik edin. Bu arada önceden uygulamaya 
konmuş bazı sorumlulukları kaldırabilirsiniz. 

 
 Geri çekilin ve çocuğunuzun kendi sorumluluğunu taşımasını sağlayın. Bırakın, çocuk kendi 

sorumluluğunu üstlensin. Başlangıçta mükemmel sonuç alamasanız da korkmayın. Gerçekten de 
çocuğunuz sorumluluğun kendine ait olduğu mesajını alana kadar birkaç kez tökezleyecektir. Er 
ya da geç çocuğunuz kendi sorumluluğunu almayı üstlenecek ve olayları ciddiye alacaktır. 
 

 Olgunlaşmakta olan ergenin dikkatini, gelecekteki sorumluluklara çekmek yararlı olabilir. 
Ebeveyn hangi sınırlamaları getirirse getirsin unutmamalı ki, bu sınırlamalar çocuğun ileriki 
hayatında üstleneceği sorumlulukları taşımasına yardım amacı gütmelidir. Bunun farkına 
varılmaz ise konan kurallar, sanki ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmak için varmış gibi görünür. 
 
 

 Ergenlere aşama aşama sorumluluk verilmeli ve izlenmelidir. 
 

 Toplumda olduğu gibi ailede de herkes için kurallar vardır. Ama bunlar yaşla birlikte esnetilebilir, 
değişebilir. 
 

 Bazı riskler göze alınabilir. Ergene uyarınızı yaptıktan sonra yine de yaşayıp denemek istiyorsa 
küçük riskleri göze alabilirsiniz. Onun için bazı konularda anne babalar uyarılarını yapıp fikirlerini 
söyledikten sonra ergenin kendi seçimini yapmasına ve sonuçları görmesine izin vererek geri 
çekilebilir. Bu tür bir tutum birçok çatışmayı sonlandıracaktır. 
 



 Ancak riskler her zaman küçük değildir. Eğer gencin hayata dair tehlikelere girme riski varsa ya 
da kendi sağlığına zarar verme yönünde bir risk söz konusuysa anne babanın bu olaya çok daha 
kesin bir şekilde müdahale etmesi gerekir. 
 

 Sorumlulukların çocuğun yaşına ve karakterine uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
 

 Yapabileceği görevleri kısa cümleler kurarak açık ve net bir biçimde ifade edin. Çocuğunuzun 
sizden ayrı bir birey olduğunu kabul edip ona seçme şansı verin. Bu şekilde olumlu veya 
olumsuz sonuçları görmesine yardımcı olmuş olursunuz.  
 

 Destek olun, fakat fazla müdahale etmeyin. 
 

 Ebeveyn olarak ona sorumluluk konusunda örnek olmaya çalışın. Unutmayın ki çocuğunuz sizin 
bir yansımanız olacaktır. 
 

 Çocuğunuz vermiş olduğunuz görevi başardığında onu mutlaka "Aferin, çok güzel yapmışsın." 
gibi sözcüklerle ödüllendirin. 
 

 Sorumluluklarını yerine getirmediğinde onu cezalandırmaya kalkmayın. Ebeveyn olarak 
çocuğunuza vereceğiniz ceza ödül vermemek olmalıdır. 
 

“Özgürlük, sorumluluk demektir. Birçok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de 
budur.”         
G.Bernard SHAW 
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