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KİTAP VE YAZARA DAİR…

Kitabın yazarı M. Evren Hoşrik, Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’ndeyken 
bir dönem öğrencim olmuştur. Bir başka dönemde birlik-
te araştırma gerçekleştirdiğim meslektaşım, daha sonraki 
dönemlerde ise sohbetinden keyif aldığım ve gurur duydu-
ğum değerli genç bir dostum… Akademik ve kişisel gelişi-
mine memnuniyetle tanıklık ettiğim Evren’i öncelikle tebrik 
ederim, psikolojinin en güçlü kalelerinden biri olan öğren-
me psikolojisinin en temel birkaç ilkesini, günlük yaşamın 
karmaşıklığına sadelik katabilecek şekilde ustalıkla taşıya-
bildiği için. Ayrıca sevgili Evren’i, bir kitap yazma cesareti 
göstermiş olması nedeniyle bir kez daha gönülden tebrik 
ederim. Çünkü biz akademisyenler, çok istemekle birlikte 
çoğu kez kitap yazmaktan çekiniriz. Genellikle cesaretsizli-
ğimizin odağında iki kaygı rol oynar: Konunun akademik 
ve bilimsel boyutundan ödün vermemek adına, kapsa-
mı olabildiğince geniş ve derinlemesine ele almak isteriz. 
Bunu yaparken sınırlı bir okuyucu kitlesine hitap edebile-
ceğimizin memnuniyetsizliğini hisseder, kararımızı bir kez 
daha gözden geçirip ya erteler ya da çoğu kez vazgeçeriz. 
Buna karşın, yürüttüğümüz araştırmaların, bilgi birikimi-
mizin uygulamaya yönelik sonuçlarını, meslektaşlarımızın 
ve öğrencilerimizin dışında daha büyük kitlelerle de pay-
laşmak adına kitap yazma heyecanımız ara ara yeniden 
nükseder. Bu kez de dilimizi ayarlayamamaktan, söylemek 
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istediklerimizi, kolay anlaşılır, akıcı ve basit bir formata in-
dirgeyememekten çekiniriz (neyse ki bu tür kaygılarla baş 
edebilmiş ve çok değerli kitaplara imza atma cesareti gös-
terebilmiş değerli akademisyenlerimiz de var ve her geçen 
gün de giderek artıyor).

Bu açıdan baktığımda, M. Evren Hoşrik’in incelikle 
kaleme aldığı bu eseri daha da önemsiyorum. Kitap, geç-
mişten günümüze psikolojinin temel bilim boyutunun en 
başarılı temsilcisi olan ve kuramdan uygulamaya geniş bir 
açılımı bulunan öğrenme psikolojisi ve davranışçı yakla-
şımın temel kavramlarıyla, pekiştirme ve cezayla günlük 
yaşamın çetrefilli ilişkilerine ışık tutabilmeye yönelik olarak 
tasarlanmıştır. Okuyucuya kadın erkek ilişkilerinde ve ço-
cuk yetiştirmede önemli, fakat kolay uygulanabilir tüyolar 
verebilmektedir. Başlığına bakıldığında anlatılanların, sos-
yal psikoloji ya da gelişim psikolojisinin alanlarını kapsaya-
bileceği düşünülebilir. Ancak ilgili alanların uzmanlıklarına 
girebilecek konuları da ihlal etmeden, bilimsellik çizgisini 
taşırmadan, hemen herkesin kolayca anlayabileceği ve ya-
rarlanabileceği nitelikte, özgün, yaşanmış ya da yaşanma 
olasılığı yüksek yaşam örnekleri üzerinden gidilmektedir.

Yazarın önsözünden ve kitaba dair burada kaleme alı-
nanlardan artık elinizdeki yayının içeriği hakkında, hatta 
yazar olarak M. Evren Hoşrik hakkında da bir nebze fikir 
sahibi oldunuz. Şimdi okuduklarınızdan kendisine ilişkin 
tahmin yürütemeyeceğiniz bir yönüne yönelik olarak da 
birkaç söz söylemek istiyorum: Karşınızda 10 yıllık flamenko 
gitar eğitimi ve çalışmaları olan, Flamenko Ankara Derneği 
kurucu üyesi, Gerardo Nuñez, Paco Serrano ve Jeronimo 
Maya gibi flamenko ustaları ile atölye çalışmaları bulunan 
flamenko gitar eğitmeni bir sanatçı duruyor. 2007’den beri 
Uluslararası Flamenko Festivalleri’nin gösteri ve konser or-
ganizasyonlarında gitarist olarak yer alan bu sanatçı, bir 
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zamanlar konserler ve festivaller uğruna lisans eğitimi sıra-
sında günlerce derslere giremeyişiyle de anılarımda sağlam 
bir yer edinmiştir. Fakat, her etkinlik dönüşünde, psikoloji 
öğrencisi olarak görev ve sorumluluklarına dört elle sarıl-
mış, çoklu yetenek ve zekasını her zaman sergileyebilmiştir. 
Bu özelliğini sayfaları çevirirken siz de hissedeceksiniz.

Sonuç olarak kitabı, entelektüel merakı yüksek, karşılaş-
tığı günlük sorunları çözme yöntemi olarak bilimin sesine 
kulak verebilecek hassasiyeti ve özeni gösterebilen ve de 
konuya ilgi duyan herkese güvenle tavsiye ediyorum. Sev-
gili Evren’i yaratıcılığını, çok yönlülüğünü, aynı zamanda 
sanatçı duyarlılığını da başarıyla bu ilk kitabına yansıtabil-
diği için takdir ediyorum. Hüner, akıl ve bilgelikle kaleme 
alacağı sonraki yayınlarının da heyecanla takipçisi olacağı-
mı şimdiden beyan ediyorum.

Prof. Dr. Nurhan Er
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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Elinizdeki bu kitap, temel olarak “kadın erkek ilişkile-
rinde ve çocuk yetiştirmede” dikkat edilmesi gereken bazı 
davranışları anlatmaktadır. Böylesine kapsamlı bir konu, 
elbette ki psikoloji kuramlarının tamamından yararlanı-
larak ele alınmamıştır. Kitap, “davranışçı yaklaşım”a da-
yalı bir temelden hareket ederek, yalnızca “pekiştirme ve 
ceza”nın bireyin hayatında ve ilişkilerinde ne derece etkili 
olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çeşitli kaynak-
larda detaylı bir şekilde ele alınmış olan davranışçı kura-
ma ait yaklaşımlar, olabildiğince günümüz hayat tarzına, 
toplum diline ve anlayışına indirgenerek daha anlaşılır bir 
şekilde sunulmaya çalışılmıştır.

Bu kitap, yaşamda karşılaşacağınız “sorunların ta-
mamı” için sizlere çözümler sunmak gibi iddialı bir amaç 
taşımamaktadır. Bilim dışı yaklaşımların “tüm sorunların 
kaynağını tek bir yöntemle teşhis edip gidermek ve bire-
yi kesintisiz bir mutluluğa kavuşturmak” şeklindeki abartılı 
vaatlerine karşın, burada anlatılanlar, “psikolojinin bir bi-
lim ve insanın da karmaşık bir varlık olduğu” gerçeğinden 
yola çıkarak hazırlanmıştır.

Bilimsel olmayan yaklaşımlar, hemen her şeyi enine 
boyuna açıklıyor gibi görünürler ve bu nedenle de olduk-
ça çekicidirler. Her ne kadar çekici olsalar da, çoğu zaman 

ÖNSÖZ
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test edilemez oldukları için bu açıklamaların doğru olup 
olmadıkları konusunda aslında hiçbir fikrimiz yoktur. Tam 
bu noktada, çok önemli bir bilimsel ölçüt öne sürmüş olan 
Karl Popper’i (1902-1994) anmak gerekir. O, bilimsel olan 
yaklaşımların “test edilerek” çürütülebilme olasılığına sahip 
olduğuna, bilimsel olmayan yaklaşımların ise çürütülebil-
me olasılığına sahip olmadığına dikkat çekmiştir. Örneğin 
çeşitli dini kaynakların, kapitalist ya da Marksist ideolojile-
rin savları, Freud’un test edilmesi mümkün olmayan bazı 
yaklaşımları, yıldız ya da kahve falları da ilgili oldukları 
konularda hemen her şeyi açıklayabilen, test edilmesi güç 
yaklaşımlar oldukları için çoğunlukla bilimsel olarak kabul 
edilmemektedirler. Peki, bir yaklaşım ya da bir fikir bilim-
sel bir temele dayandırılmamışsa ne olur? Bu kötü bir şey 
midir? Elbette ki hayır! Benim burada dikkat çekmeye ça-
lıştığım sorun şudur: Hayatın her sürecine, her bir anına bir 
şekilde açıklama getirmesi beklenen ve bu açıklamaları test 
edilemeyecek nitelikte olan söz konusu yaklaşımlara eleş-
tirel düşünce yetisini kaybetmiş bir şekilde bağlanıyorsak, 
bunun üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz gerekir. Bu sözle-
rim yanlış anlaşılmasın diye üstüne basa basa vurgulamak 
istiyorum ki dindar olmak, Freudcu olmak, Marksist ya da 
kapitalist olmak “yanlış” değildir. Ancak, yaşamın her ala-
nında dinden bir açıklama beklemek, yaşadığınız her ola-
yın kökenini bilinçaltı süreçlerine bağlamak, ekonomideki 
sorunlara tek çözümün Marksizme dayalı olduğuna inan-
mak hiç de akıllıca değildir. Bu kitapta anlatılan, davranışçı 
kurama dayalı yöntemlerin yaşamınızdaki bütün sorunları 
çözebileceğine inanmak da bir o kadar gerçekçi değildir. 
Kitapta yer alan öneriler, sorunlarınızı bir çırpıda giderecek 
kadar “büyülü” de değildir. Ancak, burada ele alınan ko-
nular çerçevesinde, yaşantınızda kötü giden ya da yeteri 
kadar iyi olmadığını düşündüğünüz noktaları saptamanız-
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da, çözüm için bir yol haritası oluşturmanızda bu kitap siz-
lere yardımcı olacaktır.

Bu kitabın ortaya çıkma sürecinde ve olgu örnekleri 
konusunda bana desteğini esirgemeyen biricik eşim Klinik 
Psikolog Handan Ergün Hoşrik’e minnettarım. Zaman za-
man yolumu kaybetsem de her defasında önümü aydınla-
tan değerli hocam Prof. Dr. Nurhan Er’e de tüm içtenliğim-
le teşekkür ediyorum. Kitabın kapağını tasarlamayı kabul 
eden Birsu Semra Çeltek, emeğine sağlık. Annem, babam 
ve ablalarım; sıcaklığınızı ve yakınlığınızı her zaman hisset-
tirdiğiniz için gerçekten mutluyum. Emrah Günok, Murat 
Sinan Başaran, Emre Poyraz ve burada adını anamadığım 
pek çok arkadaşıma da destekleri için teşekkür ederim. 
Topluma ve bilime katkı sağlayabilme çabasıyla yürüdü-
ğüm bu yolda, gerçek deneyimlerini paylaşmama izin ve-
rerek bana birer “yol arkadaşı” olan, bu kitabın isimsiz ve 
aslında gerçek yazarlarına minnettarlığımı sunmayı da bir 
borç bilirim.

M. Evren Hoşrik
Uzm. Psikolog

Ankara Üniversitesi
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Ödül ve ceza oldukça tanıdık iki kavramdır. Bu kav-
ramlara ilişkin özellikle şu örnekler oldukça iyi bilinir: ço-
cuğunuzu çikolata vererek ödüllendirmek ya da ona tokat 
atarak cezalandırmak... Bu örnekleri çözümlersek, çikolata 
vermeniz için çocuğunuzun sizin istediğiniz bir davranışı 
(mesela ders çalışma) gerçekleştirmiş olması gerektiğini; 
sizden bir tokat yiyerek cezalandırılması için de sizin iste-
mediğiniz bir davranışı sergilemiş olması gerektiğini görü-
rüz. Bu iki örnek, her ne kadar iyi bilinen ve sıklıkla uygu-
lanan davranışları bize sunuyor olsa da, aslında bu türden 
“ödül ve ceza”lar yarardan çok zarara neden olmaktadır. 
Bu zararların nasıl olduğunu ve neden kaynaklandığını ki-
tabın ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz.

Ne zaman ödül verirsiniz? Karşınızdaki, sizi memnun 
eden bir davranış sergilediğinde ve onun bu davranışını 
devam ettirmesini istediğinizde onu ödüllendirirsiniz. Peki 
ya ne zaman ceza verirsiniz? Yine karşınızdaki hoşlanmadı-
ğınız bir davranış sergilediğinde ve siz bu davranışı durdur-
mak istediğinizde onu cezalandırırsınız. Dikkat ederseniz 
“karşınızdaki” diyorum; çünkü burada dile getireceklerimin 
hemen hepsi bir insan için geçerli olduğu gibi, güvercin, 
kedi ve köpek benzeri belli bir zeka düzeyine ve zevke sahip 
canlılar için de geçerlidir. Başka bir deyişle, burada öğrene-
ceğiniz ilkeleri evde beslediğiniz hayvanların davranışlarını 
biçimlendirmek, onları eğitmek için de kullanabilirsiniz.

GİRİŞ
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Tüm bu kitapta size, temel olarak, pekiştirme ve ceza-
dan bahsedeceğimi söylemeliyim. Kitabı okurken öncelikle 
aşağıdaki sorulara yanıtlar bulacaksınız:

 ¥ Ne yaparsanız “karşınızdaki” sizin hoşlanacağınız, 
memnun olacağınız şekilde davranır? Peki, bu hoşa 
giden davranışlar ne yaparsanız devam eder?

 ¥ Başkalarının hoşlanmadığım davranışlarını nasıl en-
gellemeliyim? Peki, ya hoşlanmadığım bu davranış-
ları kalıcı bir şekilde nasıl engelleyebilirim?
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I. BÖLÜM

PEKİŞTİRME

“Marifet İltifata Tabidir...”
Kuramsal bir tanım yaparsak (söz veriyorum; bir daha 

yapmamaya çalışacağım); bir davranışı pekiştirme, kişinin 
hoşuna giden bir uyarıcının ortama sokulması ya da ho-
şuna gitmeyen bir uyarıcının ortamdan uzaklaştırılması ile 
gerçekleştirilir. Sergilenen herhangi bir davranışın devamlı 
yapılan bir davranış haline getirilmesi bu şekilde sağlanır. 
Peki, hoş bir uyarıcıyı ortama sokmak ne demektir? Bir ki-
şinin hoşuna giden herhangi, ama gerçekten herhangi bir 
şeyi ona sunmaktır. Peki, neden ona hoş bir şey sunarsı-
nız? Çünkü beğendiğiniz o davranışını sürdürmesini ister 
ve böylece davranışını pekiştirirsiniz. İşin içinde “hoş bir 
şeyler sunma” eylemi olduğundan buna olumlu pekiş-
tirme deniliyor. Hadi, örnekler verelim:

Eşiniz sizi sürpriz bir akşam yemeğine götürdüğünde, 
o güzel akşamın herhangi bir anında ya da sonunda ona 
“seni seviyorum” dediğinizde onu ödüllendirmiş olursu-
nuz. Böylece onun, hoşunuza giden “akşam yemeğine çı-
karma” davranışını pekiştirerek bir başka gün de yemeğe 
çıkma olasılığını arttırmış olursunuz. Benzer biçimde, sizin 
için her gün bin bir emekle hazırladığı akşam yemeğini ye-
dikten sonra eşinize teşekkür eder ve yemeği çok lezzetli 
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bulduğunuzu söylerseniz, bir sonraki gün de lezzetli yemek 
yeme olasılığınız artar.

Dersini bitirmiş olan çocuğunuza güzel bir tatlı hazırla-
mak, çekici bulduğunuz bir erkekten ilgi görmek için hoş 
bir koku sürmek, çocuğunuzun koşarak size sarılması... Ya 
eşiniz sarılsa..? Tüm bunlar, yani hoş olan şeyler, karşınız-
daki kişinin herhangi bir davranışının ardından yapıldığın-
da, o davranışın tekrarlanma olasılığını arttırır. Örneklerde 
adı geçen; “lezzetli bir yemek yedirme”, “koku sürme”, 
“gülümseme” ve “sarılma” eylemlerinin her biri olumlu 
pekiştireçtir. Olumlu pekiştirme ise bu sürecin tamamına 
denir.

Bir şeyin olumlusu olur da olumsuzu olmaz mı? Tabii ki 
olur. Kestirebileceğiniz gibi o da “olumsuz pekiştirme”, 
başka bir deyişle “hoş olmayan bir uyarıcının ortamdan 
uzaklaştırılması”dır. Hadi hayal etmeye devam edelim. 
Hoş bir mekanda büyük bir keyifle kahvenizi yudumluyor-
sunuz. Müzik güzel, ama o kadar gürültülü ki kendi konuş-
malarınızı bile duymakta zorlanıyorsunuz. Aman Allah’ım, 
arkadaşınız tam da falınıza bakmak üzere… O sırada gürül-
tülü olan müziğin (işte hoş olmayan şey) sesinin kısılması 
güzel olmaz mıydı? Elbette oldukça hoş bir durum olurdu 
sizin için. Tamam, itiraf ediyorum benim için de… Az önce 
hoş bir uyarıcıyı tanımlarken, kişinin hoşuna giden her şey, 
ama gerçekten her şey demiştim ya hani. Şimdi de –konu-
yu daha iyi anlatabilmek için– Mazoşist bir kişiye istediği 
şekilde acı vermenin de bir ödül olduğunu söylemeliyim. 
Bu durumu başka bir şekilde de örneklendirebiliriz: eğer 
çocuğunuz dondurmadan hoşlanmıyorsa (var mıdır böyle 
bir çocuk..?) onu dondurma vererek ödüllendirmiş olmaz-
sınız! Olsa olsa ceza olur bu. Aman dikkat!

Peki, neden bir kişiyi ödüllendirmek isteyesiniz ki? 
Çünkü o an yaptığı ya da yapmakta olduğu davranışını 
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devam ettirmesini istiyorsunuzdur (kehanette bulunmuyo-
rum, daha kahve fincanını açmadım bile!). İşte olumlu ya 
da olumsuz “pekiştirme” bu işe yarıyor. Sevgilinizin sizden 
sıkılmamasını, sizi sık sık öpmesini ve ömür boyu sevmesi-
ni istiyorsunuz. Çocuğunuz saatinde uyusun, ders çalışsın, 
başarılı olsun ve sizi gururlandırsın istiyorsunuz. İşte bu ve 
benzeri arzularınız sizi, farkında olarak ya da olmayarak 
pekiştirme ve ceza mekanizmalarından yararlanmaya yö-
neltiyor. Bütün bunları daha bilinçli daha işlevsel bir şekil-
de yapmak istemez misiniz? Eğer isterim diyorsanız, bana 
katlanmaya devam etmek zorundasınız.

Bu kadar laf salatası ile aslında genel olarak şunu söy-
lemiş oldum: Hoşunuza giden davranışları devam ettire-
bilmeniz için temelde iki yolunuz var: Ya karşınızdaki can-
lının (inanın bu köpek de olabilir) hoşuna giden bir şey 
vereceksiniz ya da karşınızdaki canlıyı, hoşuna gitmeyen 
bir şeyden kurtaracaksınız. Bu konuda örnekler vermeye 
devam edeceğim.

Devam etmeden önce şunu aklınızda tutmalısınız: Pe-
kiştirme çeşitlerindeki olumlu ve olumsuz kavramları sı-
rasıyla “iyi” ve “kötüye” karşılık gelmez. Yani nitelik bil-
dirmezler. Olumlu iyi, olumsuz ise kötü diye düşünmeyin 
sakın. Olumlu pekiştirmede ortama “olumlu bir uyarıcı” 
sokulur. Olumsuz pekiştirmede ise ortamdan “olumsuz bir 
uyarıcı” çıkartılır. Görüldüğü gibi bu kavramlar adlarını bu-
radan alırlar. Yoksa, her ikisi de “iyi” bir şeydir ve davranışı 
devam ettirir.

Olumlu ve Olumsuz Pekiştirme Örnekleri

I.  Çok yakışıklı bir adamdan hoşlanıyorsunuz, hıyar 
size dönüp bakmıyor bile. O akşam da arkadaş gru-
bunuzla buluşacaksınız ve o çekici adam da aranızda 
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olacak. Farkınıza varması için ne yaparsınız? Fizik-
sel olarak daha çekici olmaya çalışırsınız değil mi? 
Örneğin, mini etek giyersiniz. Bu etekle dikkatini 
çektiniz diyelim; ama asıl iş şimdi başlıyor. Peki, size 
olan bu dikkatinin devamlı olması için ne yaparsı-
nız? (Öğrendiniz bir kere, dikkatini çektiğinize göre 
mini etek seviyor olmalı ya da bacaklarınız çok gü-
zel.) Böyle giyinmeye devam edersiniz. Peki, buna 
devam ederek ne yapmış olursunuz? Onun hoşuna 
giden bir uyarıcıyı (mini etek) ona sunmaya devam 
ederek size olan ilgisinin devamlılığını sağlamış olur-
sunuz. İşte amacınıza ulaştınız. Peki ya mini etek işe 
yaramazsa? Adam zevksiz, orası kesin. Ancak bun-
dan sonra ne yapacağınıza siz karar verin. Bence, 
onun hoşuna giden ya da hoşuna gitmeyen şeyleri 
araştırmakla işe başlayın. Örneğin, hoşlandığınız kişi 
tutucu ya da açık bir giyimden hoşlanmayan bir ka-
raktere sahip ise mini etek giymeniz sizi amacınıza 
ulaştırmayacaktır.

II.  Eşiniz artık size pek yakınlaşmıyor. Evliliğinizin ilk ay-
larında neredeyse her gün hatta günde birkaç kere 
birlikte oluyordunuz. Ama artık, haftada bir kerecik 
olursa bu iş, kendinizi şanslı sayıyorsunuz. Artık sizi 
beğenmiyor mu? Hayır, hiç sanmıyorum. Ne yapar-
dınız? Siz bunu iyi biliyorsunuz aslında. Yine de yaza-
yım: fantezi! Yani onun hoşuna gidecek, sizinle eskisi 
kadar birlikte olmasını sağlayacak basit oyunlar. Hatır-
lıyor musunuz, yıllar önce eşiniz size “bana şunu şunu 
yapar mısın?” diye sormuştu yatakta. Siz de bunu pek 
umursamamıştınız. İşte şimdi, eşinizin geçmişten ge-
len bu isteğini bir daha gözden geçirme zamanı geldi. 
Bundan sonraki ilk ilişkinizde bu şekilde bir “ödüllen-
dirme (olumlu pekiştirme)” deneyebilirsiniz.
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Cinsellik içeren yukarıda örnekleri vermemin birinci ne-
deni, konuyla ilgili olduğum için, ikincisi ise sizin dikkatinizi 
çekmek içindir. Cinsellikle ilgili bilgi sahibi olmak için bu 
konuyu araştırmak gerekir. Bu ayıp ya da utanılacak bir 
şey değildir. Cinsellik, ilişkilerin temel taşlarındandır. Bu 
yüzden cinsellikle ilgilenmelisiniz!

III.  Eşiniz –afedersiniz alışkanlık oldu birden, tatlı köpe-
ğiniz diyecektim– kendisi için hazırladığınız kulübede 
uyumuyor. Bu sorunu çözmek için ne yapabilirsiniz? 
Öncelikle kulübenin, köpeğiniz için gerçekten uyu-
nabilir bir yer olduğundan emin olmalısınız. Eğer 
kulübede tatlıcığınızın hoşuna gitmeyen herhangi 
bir şey varsa (sıcaklığı, nem oranı uygun olmayabi-
lir; börtü böcek köpeğinize eşlik ediyor olabilir vb.) 
onu bu sorundan kurtararak işe başlayabilirsiniz. 
Yani “olumsuz pekiştirme” yaparak. Köpeğiniz için 
rahatsız edici olduğunu düşündüğünüz “şeyi” or-
tadan kaldırdınız diyelim; ama eşek sıpası (hayır, o 
bir köpek) uyumamakta hala ısrarlı. O halde, kulü-
bede vakit geçirdiğini fark ettiğiniz anlarda onu he-
men ödüllendirmelisiniz (“olumlu pekiştirme”). Nasıl 
ödüllendireceğiniz ise size kalmış. Köpeğiniz her ney-
den hoşlanıyorsa, akla uygun sınırlar çerçevesinde 
(tuhaf ödüller seçeceğinizden şüpheliyim de) ödül-
lendirebilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra hala 
kulübesinde uyumuyorsa, o zaman köpeğin kulübe-
de uyumaktan hiç hoşlanmadığı ya da pekiştirmeye 
yanıt vermeyecek kadar ileri düzeyde oturmuş bir 
karakteri olduğu varsayımıyla ona evinizin içinde bir 
yer ayarlamaya bakın!

Pekiştirme ile ilgili örnekler vermeye devam edeceğim. 
Fakat konuyu biraz daha geliştirerek, pekiştirmenin “ne 
zaman?”, “ne oranda?” ve “ne sıklıkta?” yapılırsa daha 


