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A 
ability yeti  

ablation kesi-çıkarım  

ablutomania yıkanma düşkünlüğü  

abnormal olağandışı  

abortion düşük  

absence seizure dalma nöbeti  

absolute thresold saltık eşik  

abstinence ayıklık, yoksunluk  

abstinence syndrome yoksunluk belirgesi  

abstract attitude soyut tutum  

abstract thinking soyut düşünme  

abstraction soyutlama  

abulia istenç yitimi  

abuse kötüye kullanım  

acalculia hesapyitimi  

acarophobia küçükcanlı ürküsü  

acatalepsia kavrayamazlık  

acataphasia söylem bozukluğu  

acathexis yüksüzlük  

accelerated interaction hızlandırılmış etkileşim  

accent şive  

accent vurgu  

acceptance and commitment therapy kabul ve 

kararlılık tedavisi  

acceptance benimseme, kabullenme  

accessibility erişilebilirlik 

accident proneness kaza yatkınlığı  

accreditation denklik  

acenesthesia bedenduyum yitimi  

achluophobia, nyctophobia karanlık ürküsü  

acid asit  

acquired immunodeficiency syndrome edinilmiş 

bağışıklık yetmezlik belirgesi  

acromegaly devlik  

acrophobia yükseklik ürküsü  

acting out eylemevurum  

active therapy etkin sağaltım  

activity etkinlik  

activity group psychotherapy etkinlik grup tedavisi  

activity need etkinlik gereksinimi  

actualization gerçekleştirim  

aculalia saçma konuşma  

acute stress disorder iven zorlanım bozukluğu  

adaptation uyum  

adaptative behavior uyumlu davranış  

addiction tiryakilik  

adiadochokinesis ardışık hareket yitimi  

adjustment disorder uyarlanım bozukluğu  

adjustment uyarlanım  

administrative psychiatry yönetsel psikiyatri  

adolescence ergenlik  

adolescent mania ergen taşkınlığı  

adrenergic system adrenalin dizgesi 

adult erişkin, yetişkin 

advanced sleep phase circadian rhythm sleep-

wake disorder öne kaymış uyku evreli günlük dizem 

uyku-uyanıklık bozukluğu  

adventitious reinforcement rasgele pekiştirme  

adynamia güçyitimi  

aerophagia havayutumu  

affect duygulanım  

affect-fantasy duygulanım düşlemi  

affectionate transference duygulanımsal aktarım 

affective blunting duygulanım donukluğu 

affective disorder duygulanım bozukluğu 

affective flattening duygulanım düzleşmesi 

affective hallucination duygulanımsal varsanı  

affective interaction duygulanımsal etkileşim  

afferent nerves getirici sinirler  

affiliative need yakınlık gereksinimi  

after effect ardıl etki  

aftercare taburculuk sonrası  

age regression yaş gerilemesi  

ageism yaş ayrımcılığı  

ageusia tatyitimi  

aggression saldırganlık  

aggressive drive saldırganlık dürtüsü  

aging yaşlanma 

agitated depression kışkırtılı çöküntü  

agitation kışkırma  

agnosia tanımazlık  

agonist eşetkin  

agoraphobia alan ürküsü 

agrammatism dilbilgisi yitimi  

agranulocytosis tanecikli akyuvar yitimi 

agraphia yazmayitimi  

aichmophobia sivri nesne ürküsü  

akathisia kasışım  

akinesia deviniyitimi  

akinetic mutism devinimsiz konuşmazlık  

alcohol abuse alkol kötüye kullanımı 

alcohol abuse and dependence alkol kötüye 

kullanımı ve bağımlılığı 

alcohol amnestic disorder alkole bağlı bellekyitimi 

bozukluğu 

alcohol dementia alkol bunaması 

alcohol intoxication alkol zehirlenmesi 

alcohol withdrawal alkol kesilmesi 

alcohol withdrawal syndrome alkol kesilme 

belirgesi 

alcoholic alkolik 

alcoholic blackout alkole bağlı kesinti 

alcoholic deterioration alkole bağlı yıkım 

alcoholic hallucinosis alkole bağlı varsanılanım 
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alcoholic psychosis  alkol çıldırısı  

alexia okuma yitimi  

alexithymia duygu körlüğü  

algophobia ağrı ürküsü 

algorithm akışka 

alienation yabancılaşma  

alienist akliyeci 

alliance işbirliği  

alloplasty kendine uydurma  

all-or-none principle ya hep ya hiç ilkesi  

alogia düşünce fakirliği  

alopecia saçsızlık  

alpha error alfa hata 

alpha waves alfa dalgaları 

alphabet abece  

alternating role rol değiştirme  

altruism özgecilik  

ambivalence ikirciklik  

ambivalent/resistant attachment kaygılı bağlanma  

ambulatory schizophrenia ayaktan tedavi edilen 

usyarılımı  

amentia anlakyitimi  

amimia mimik yitimi  

amnesia bellekyitimi 

amnesic aphasia unutkanlık sözyitimi  

amnestic disorder unutma bozukluğu  

amygdala badem 

amytal interview amital görüşmesi 

anabolic steroids yapımcı ssteroidler  

anaclitic bağımlı 

anaclitic object choice anne benzerini seçme  

anaclitic therapy bağımlılaştırıcı tedavi  

anal character makatsal kişilik  

anal erotism makatsal kösnüllük  

anal phase makatsal evre 

analeptic diriltken  

analgesia ağrıyitimi 

analogical transfer benzetimli aktarım 

analysand çözümlenen  

analysis çözümleme  

analysis in depth derinlemesine çözümleme  

analysis of variance değişke çözümlemesi  

analyst çözümleyici 

analytic neurosis çözümleme sinircesi  

analytic psychology çözümleyici ruhbilim  

anamnesis öyküleme  

anancasm takıntılılık  

anankastic personality takıntılı kişilik  

ancillary care yardımcı bakım  

androgen erleyen  

androgyny erdişi  

androphobia erkek ürküsü  

anergia erkeyitimi  

anesthesia duyuyitimi  

angel dust melek tozu  

anger öfke  

anhedonia hazyitimi  

anima asıl benlik  

animism canlıcılık  

anniversary reaction yıldönümü tepkisi  

anomia adyitimi 

anomie sıradanlaşma  

anorectic iştah kesen  

anorexia nervosa ruhsal yemezlik  

anorgasmia dorudoyum yitimi  

anosognosia sayrı yadsıma  

anosomnia kokuyitimi  

antagonist karşıtetkin  

anterograde amnesia ileriye dönük bellekyitimi  

anthropology insanbilim  

antianxiety drug kaygıgiderici ilaç  

anticholinergic asetilkolin karşıtı  

anticholinergic effects asetilkolin karşıtı etkiler  

anticipation beklenti  

anticipatory anxiety beklentisel kaygı  

anticonvulsant tutarıkgiderici  

antidepressant drug çöküntügiderici ilaç  

antiepileptic drug saragiderici ilaç  

antimanic drug taşıntıgiderici ilaç  

antioxidant oksit giderici  

antiparkinsonism drug parkinsonizm giderici ilaç  

antipsychotic çıldırıgiderici 

antisocial behavior değertanımaz davranış  

antisocial personality disorder değertanımaz kişilik 

bozukluğu  

anxiety disorder kaygı bozukluğu  

anxiety hysteria kaygı dönüşümcesi 

anxiety kaygı  

anxiety neurosis kaygı sinircesi  

anxiety state kaygı durumu  

anxiolytic kaygısavar  

apathetic withdrawal kayıtsız çekilme  

apathy kayıtsızlık  

aphasia sözyitimi  

aphonia sesyitimi  

aphrodisiac şehvetlendiren  

apnea nefesyitimi  

apoplexy beyin kanaması  

apperception tamalgı  

appetitive phase iştah evresi  

apprehension kuruntu  

appropriate affect uygun duygulanım  

apraxia beceriyitimi  

aprosody bürünyitimi 

aptitude, talent yetenek  

arbitrary inference keyfi çıkarım  
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archetype ata simgesi  

arithmetic disorder matematik bozukluğu  

arousal uyarılma  

art therapy sanat tedavisi  

articulation sesletim 

artificial intelligence yapay zeka  

ascetism çilecilik 

Asch conformity experiment Asch uydumculuk 

deneyi  

as-if personality sanki kişilik 

asociality toplumsallık yitimi  

assertive community treatment yerinde girişken 

tedavi  

assertiveness training girişkenlik eğitimi  

assessment değerlendirme  

assessment scale değerlendirme ölçeği  

assimilation özümseme  

association areas bağlantı alanları 

association çağrışım  

associative learning çağrışımlı öğrenme  

astasia-abasia duramaz-yürüyemezlik  

astereognosis dokunu tanımazlığı  

asteriks çırpınma titremesi  

asthenia argınlık  

astraphobia, astrapophobia gök ürküsü  

astrocyte yıldızgöze  

asyndesis bağlantısızlık  

ataque de nervios sinir krizi  

ataractic drug çıldırısavar ilaç  

ataxia sarsaklanım  

athetosis kıvrılım  

atonia gerimyitimi  

atrophy büzüşüm  

attachment bağlanma  

attachment learning bağlanma öğrenmesi  

attack atak  

attention deficit dikkat eksikliği  

attention dikkat  

attention span dikkat süresi  

attention-deficit hyperactivity disorder dikkat 

eksikliği hareket aşırılığı bozukluğu  

attitude tutum  

attributable risk atfedilebilir risk  

atypical child sıradışı çocuk  

atypical depression sıradışı çöküntü  

atypical psychosis sıradışı çıldırı  

atypical sıradışı  

audit denetim  

auditory agnosia işitsel tanımazlık  

auditory amnesia işitsel bellekyitimi  

auditory hallucination işitsel varsanı  

aura önduyum  

authority figure yetke betisi  

autism otizm  

autistic spectrum disorder otizm yelpaze 

bozukluğu  

autistic thinking otistik düşünme  

autoagression öze saldırı  

autobiographic memory özyaşamöyküsü belleği  

autoerotic asphyxia özsevici boğma  

autoerotism özsevicilik  

autogynephilia özkadın sevgisi  

automatic obedience özişler boyun eğme  

automaticity özişlerlik  

automatism özişlem  

automatization özişlerlik  

automysophobia kötü kokma ürküsü 

autonomic nervous system özerk sinir dizgesi  

autonomic side effect özerk dizge yan etkisi  

autonomous ego function özerk benlik işlevi  

autophobia özerklik ürküsü  

autoplasty kendini uydurma  

autoscopic psychosis kendini-görme çıldırısı  

autotopagnosia kendi kısımlarını tanımazlık  

aux de mieux hiç yoktan iyidir  

auxiliary therapist yardımcı sağaltman  

average, mean ortalama  

aversive conditioning kaçındıran koşullama  

aversive therapy kaçındırma tedavisi  

avoidance and escape learning kaçma ve kaçınma 

öğrenmesi  

avoidant attachment kaçıngan bağlanma  

avoidant disorder of childhood or adolescence 

çocukluğun ya da ergenliğin kaçınma bozukluğu  

avoidant personality disorder çekingen kişilik 

bozukluğu  

avoidant/restrictive food intake disorder 

kaçınmacı/kısıtlayıcı gıda alım bozukluğu  

awareness farkındalık  

axis diagnosis eksen tanısı  

axon akson 

B 
babbling bebeleme  

backward masking geriye dönük maskeleme  

bağlam context  

basal ganglia temel çekirdekler  

basic anxiety temel kaygı  

bathophobia derinlik ürküsü  

battered child syndrome hırpalanmış çocuk 

belirgesi  

battery tests test bataryası  

behavior davranış  

behavior modification davranış düzenlemesi  

behavior therapy davranış tedavisi  

behavioral activation davranışsal etkinleştirme  
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behavioral contract davranış sözleşmesi  

behavioral disorders of childhood çocukluk çağı 

davranış bozuklukları  

behavioral medicine davranışçı tıp  

behavioral neurology davranış nörolojisi  

behavioral science davranış bilimi  

behaviorism davranışçılık  

bereavement yas 

bestiality hayvanla cinsel ilişki  

beta error beta hata  

beta waves beta dalgaları  

bias yanlılık  

big five büyük beşli  

bilingualism iki dillilik 

binge eating disorder tıkınırcasına yeme bozukluğu  

biodynamics canlı-devinimi  

biofeedback canlı-dönüt  

biogenic amine dirimsel amin  

biological dirimsel 

biological psychiatry dirimbilimsel psikiyatri  

biological rhythm dirimsel dizem  

biology dirimbilim 

bipolar disorder iki uçlu bozukluk  

bipolar I iki uçlu bozukluk-1  

bipolar II iki uçlu bozukluk-2  

birth trauma doğum örsesi  

bisexual çiftecinsel  

bisexuality çiftecinsellik  

bizarre delusion tuhaf sanrı  

blackout kesinti  

black-patch syndrome kara yama belirgesi  

blank screen boş ekran  

blind spot kör nokta  

blindsight kör görüşü  

blocking ketlenme  

blood level kan düzeyi  

blood–brain barrier kan-beyin engeli  

blunted affect donuk duygulanım  

board-certified psychiatrist kurul onaylı 

psikiyatrist  

body dysmorphic disorder beden biçimalgı 

bozukluğu  

body image beden imgesi  

body language beden dili  

body mass index beden kitle göstergesi 

bonding bağ kurma  

borderline intellectual functioning sınır zeka 

işlevselliği  

borderline personality disorder sınır kişilik 

bozukluğu  

borderline psychosis sınır çıldırı  

borderline state sınır durum  

boredom can sıkıntısı  

bottom-up processing aşağıdan yukarıya işleme 

boufée délirante çılgınlık krizi  

bradykinesia yavaş devinim  

bradylalia yavaş konuşma  

bradylexia yavaş okuma  

brain abscess beyin irini  

brain beyin  

brain imaging beyin görüntüleme  

brain stem beyin sapı  

brain syndrome beyin belirgesi  

brain wave beyin dalgası  

brainwashing beyin yıkama  

breathing-related sleep disorders solunumla ilişkili 

uyku bozuklukları  

brief psychotherapy kısa ruhsaltedavi  

brief psychotic disorder kısa çıldırılı bozukluk  

brief reactive psychosis kısa tepkisel çıldırı  

broad affect duygulanım genişliği  

bruxism diş gıcırdatma  

bulimia nervosa tıkın çıkar hastalığı  

burnout tükenmişlik  

C 
cacodemonomania içime şeytan girdi çıldırısı  

canal kanal  

cannabis kenevir  

capitation kişibaşı ödeme  

caregiver bakıcı  

case control study olgu denetim çalışması  

case formulation olgu çözümlemesi 

case history study olgu öykü çalışması  

case management olgu yönetimi  

case manager olgu yöneticisi  

case register olgu kayıt  

case report olgu sunumu 

castration anxiety iğdişlik kaygısı  

castration complex iğdişlik karmaşası  

cat’s cry syndrome miyavlama belirgesi  

catalepsy donakalım  

cataphasia sözcük yineleme 

cataplexy yığılakalım  

catastrophic anxiety felaket kaygısı  

catastrophizing felaketleştirme 

catathymia duyguyakalım  

catathymic crisis duyguyakalım krizi  

catatonia katılakalım 

catatonic excitement katılakalım taşkınlığı  

catatonic posturing katılakalım duruş-alımı  

catatonic rigidity katılakalım katılığı  

catatonic schizophrenia katılakalım türü usyarılımı  

catatonic state katılakalım durumu  

catatonic stupor katılakalım geçikliği  

catchment area hizmet alanı  
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categorical thought bölümleyici düşünce  

catharsis boşalım  

cathexis yüklenim  

cause–effect relationship neden-sonuç ilişkisi  

cell membrane hücre zarı  

cenesthesia bedenduyum  

central nervous system  merkezi sinir dizgesi  

central sleep apnea uykuda merkezi nefesyitimi  

cephalalgia başağrısı  

cerea flexibilitas mumsu esneklik  

cerebral arteriosclerosis beyin damar sertliği  

cerebral cortex beyin kabuğu  

cerebral dominance beyin baskınlığı  

cerebral hemispheres beyin yarıküreleri  

cerebrovascular accident beyin-damar olayı  

cerebrum üstbeyin 

change blindness değişim körlüğü 

character analysis ıra çözümlemesi  

character defense ıra savunması  

character disorder ıra bozukluğu  

character ıra  

chemical dependence kimyasal bağımlılık  

chemotherapy kimyasal tedavi  

child abuse çocuğun kötüye kullanımı  

child analysis çocuk çözümlemesi  

child neglect çocuğun boşlanması 

child psychology çocuk ruhbilimi  

childhood çocukluk  

childhood disintegrative disorder çocukluk çağı 

dağılma bozukluğu  

childhood physical abuse çocuğun fiziksel kötüye 

kullanımı  

childhood schizophrenia çocukluk çağı usyarılımı  

childhood sexual abuse çocuğun cinsel kötüye 

kullanımı  

child-onset fluency disorder çocuklukta başlayan 

akıcılık bozukluğu  

Chinese room Çince odası  

chromosome kromozom  

chronic fatigue syndrome süreğen yorgunluk 

belirgesi  

chronobiology zaman dirimbilimi  

chronological age takvim yaşı  

chronophobia zaman ürküsü  

cingulate gyrus kuşak kıvrımı  

circadian rhythm günlük dizem  

circadian rhythm sleep-wake disorders günlük 

dizem uyku-uyanıklık bozuklukları  

circumstantiality çevresellik  

civil commitment hastaneye kapatım  

claims review bilirkişi görüşü  

clairvoyance ötegörü  

clang association uyaklı çağrışım  

clanging uyaklama  

classic migraine  klasik migren  

classical conditioning klasik koşullama  

claustrophobia kapalı alan ürküsü  

client-centered psychotherapy danışan odaklı 

ruhsaltedavi  

climacterium yaş dönümü  

clinical psychologist klinik ruhbilimci  

clinical psychology klinik ruhbilim  

clonic convulsion ardışık tutarık  

clouding of consciousness bilinç bulanıklığı  

cluster suicides toplu özkıyımlar  

cluttering hızlı-bozuk konuşma  

coefficient of variation değişkenlik katsayısı  

coercive persuasion zorlu ikna  

coexistent culture birlikte varolan kültür  

cognition biliş  

cognitive ability bilişsel yeti  

cognitive circuits  bilişsel döngüler  

cognitive development  bilişsel gelişim  

cognitive dissonance  bilişsel uyumsuzluk  

cognitive distortion bilişsel çarpıtma  

cognitive enhancers bilişsel güçlendiriciler 

cognitive mapping bilişsel haritalama  

cognitive need bilişsel gereksinim  

cognitive neuroscience bilişsel sinirbilim  

cognitive organization bilişsel düzenleme  

cognitive remediation bilişsel onarım  

cognitive restructuring bilişsel yeniden 

yapılandırma  

cognitive schema bilişsel şema  

cognitive structure bilişsel yapı  

cognitive style bilişsel tarz  

cognitive theory bilişsel kuram  

cognitive therapy  bilişsel tedavi  

cognitive triad  bilişsel üçlü  

cognitive-behavioral therapy bilişsel-davranışçı 

tedavi  

cohesion kaynaşma  

cohort kuşak  

coitus interruptus  kesintili cinsel ilişki  

cold turkey tavuk derisi belirtisi  

collective experience  ortak deneyim  

collective unconscious ortak bilinçdışı  

colloquial speech gündelik dil  

coma koma  

coma vigil  uyanık koma  

combat fatigue savaş yorgunluğu  

combined therapy birleşik tedavi  

command automatism emir özişlerliği  

command hallucination emir varsanısı  

command negativism emir olumsuzculuğu  

commitment kapatım  
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communication disorder iletişim bozukluğu  

communication skills iletişim becerileri  

community mental health center toplum ruh sağlığı 

merkezi  

community psychiatry toplum psikiyatrisi  

community topluluk  

comorbidity ekhastalanım  

compensation neurosis yerinekoyum sinircesi  

compensation yerinekoyum  

competence yetkinlik  

competency to stand trial duruşmaya çıkma 

yetkinliği  

competition çekişme  

complementarity of interaction tamamlayıcı 

etkileşim  

complex karmaşa  

complex partial seizure karmaşık kısmi nöbet  

complicated grief/bereavement artsorunlu yas  

complication artsorun 

compos mentis akli yeterlilik 

compulsion zorlantı  

compulsive zorlantılı  

compulsory hospitalization zorunlu yatış  

compulsory treatment zorunlu tedavi  

computed tomography bilgisayarlı kesitçekim  

conation gayretlenim  

concept kavram  

conception kavrama  

concordance uyumluluk  

concrete operations somut işlemler  

concrete thinking somut düşünme  

concurrent validity eşzamanlı geçerlik 

concussion sarsılım  

condensation yoğunlaşım  

conditioned reinforcer koşullu pekiştirici  

conditioned response koşullu tepki  

conditioned stimulus koşullu uyaran  

conditioning koşullama  

conditioning therapy koşullama tedavisi  

conditions not attributable to a mental disorder 

ruhsal bozukluğa yorulamayan durumlar  

conduct disorder davranım bozukluğu  

confabulation masallama  

confidence interval güven aralığı  

confidentiality gizlilik  

conflict çatışma  

conflict of interest çıkar çatışması  

conflict-free area çatışmasız alan  

conformity uydumculuk  

confounding variable karıştırıcı değişken  

confrontation yüzleştirme  

confusion bulanım  

congenital doğumsal  

congruent validity uyum geçerliği 

coni koni  

conjoint therapy bileşik tedavi  

conjugal paranoia ilişki kuşkulanımı  

connectionism bağlantısallık 

connectome bağlantay 

conscience vicdan  

conscious bilinçli 

conscious resistance bilinçli direnç  

consciousness bilinç 

consensual validation anlaşmalı değerleme  

conservation korunum  

conservator vasi  

constancy hypothesis değişmezlik varsayımı  

constipation kabızlık  

constitution yapı  

constitutional types yapısal kişilikler  

constricted affect kısıtlı duygulanım  

construct validity yapı geçerliği 

constructional apraxia yapımsal beceriyitimi  

consultation danışma  

consultation-liaison psychiatry danışma-işbirliği 

psikiyatrisi  

contagion salgın  

content validity kapsam geçerliği 

contingent reinforcement durumsal pekiştirme  

continuous reinforcement sürekli pekiştirme  

contract sözleşme  

control group kontrol grubu  

controlling denetleme  

conversational catharsis iletişimsel boşalım  

conversion disorder döndürme bozukluğu  

conversion döndürme  

conversion phenomena döndürme olutu  

convulsion tutarık  

convulsive disorder tutarıklı bozukluk  

convulsive therapy tutarıklı tedavi  

cooperative therapy işbirlikçi tedavi  

coordination eşgüdüm  

coordinator eşgüdümleyici 

coping mechanism başetme düzeneği  

coprolalia küfürlü konuşma 

coprophagia dışkı yeme  

coprophilia dışkı seviciliği  

coprophobia dışkı ürküsü  

copy-cat suicide öykünmeci özkıyım  

corpus callosum bağlantı özdeği  

corpus striatum çizgili özdek  

correctional psychiatry ıslahevi-cezaevi psikiyatrisi  

corrective emotional experience düzeltici duygusal 

deneyim  

correlation bağıntı  

correlation coefficient bağıntı katsayısı  
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cortex kabuk  

cortical blindness kabuk körlüğü  

cortical deafness kabuk sağırlığı  

corticalization kabuklaşma  

cortico-spinal tract beyin kabuğu-omurilik yolu  

co-therapy birlikte-tedavi  

counselee danışan  

counseling danışmanlık  

counselor danışman  

counterphobia ürkü-karşıtı  

countertransference karşı aktarım  

couple therapy çift tedavisi  

course gidiş  

couvade baba hamileliği 

cover memory koruyucu bellek 

covert sensitization örtük duyarlılaştırma  

covid-19 tasa-19 

crack taş 

craving aşerme 

creative thinking yaratıcı düşünme  

creativity yaratıcılık  

cretinism alıklık 

Cri-du-chat kedi miyavlaması  

criminal responsibility ceza sorumluluğu  

crisis bunalım 

crisis intervention krize müdahale  

criterion validity ölçüt geçerliği 

critical period duyarlı evre  

critical ratio duyarlı oran  

cross dependence çapraz bağımlılık  

cross-cultural psychiatry kültürler-arası psikiyatri  

cross-over study design çaprazlama çalışma 

tasarımı  

cross-sectional study kesitsel çalışma  

cross-tolerance çapraz katlanç  

cryptographia şifreli yazı  

cryptolalia şifreli konuşma  

cult tarikat  

cultural anthropology kültürel insanbilim  

cultural deprivation kültürel yoksunluk  

cultural psychiatry kültürel psikiyatri  

culture shock kültür şoku  

culture specific syndrome kültüre özgü belirge  

cunnilingus dille-ilişki  

curiosity bilsem, merak 

custody velayet  

cyberbullying sanal zorbalık  

cybernetics güdümbilim  

cybersex addiction sanal sevi bağımlılığı  

cycloplegia kirpiksi kas felci 

cyclothymic disorder coşkunluk-çökkünlük 

bozukluğu  

cynophobia köpek ürküsü   

 

D 
daily life activities günlük yaşam etkinlikleri  

dasein varoluş  

daseinsanalis varoluş çözümlemesi  

day dreaming gündüz düşü  

day hospital gündüz hastanesi  

day residue gün artığı  

death instinct ölüm içgüdüsü  

decathexis yüksüzleştirme  

decision tree karar ağacı  

declerative memory bildirimsel bellek  

decoding şifreçözüm  

decompensation yetmezlik  

decomposition ayrıştırma  

deductive reasoning tümdengelimsel usyürütme  

deep brain stimulation derin beyin uyarımı  

defense mechanism savunma düzeneği  

defensive emotion savunmacı duygu  

deficit symtoms eksiklik belirtileri  

defisit eksiklik  

dehumanization insandışılaştırma  

deinstitutionalization kurumdışılaştırma  

deja entendu  sanki duymuştum  

deja pense  sanki düşünmüştüm  

deja vu  sanki görmüştüm  

delayed ejaculation geç boşalma  

delayed sleep phase circadian rhythm sleep-wake 

disorder gecikmiş uyku evreli günlük dizem uyku-

uyanıklık bozukluğu  

delirium delirim  

delirium tremens titremeli delirim  

delta sleep delta uykusu  

delta waves delta dalgaları  

delusion of control denetlenme sanrısı  

delusion of jealousy kıskançlık sanrısı  

delusion of negation hiçlik sanrısı  

delusion of persecution kötülük görme sanrısı  

delusion of poverty yoksulluk sanrısı  

delusion of reference alınma sanrısı   

delusion sanrı  

delusional (paranoid) disorder sanrılı bozukluk 

delusional depression sanrılı çöküntü  

demans bunama  

dementia associated with alcoholism alkole bağlı 

bunama 

dementia infantilis çocukluk bunaması  

dementia of the Alzheimer type Alzheimer türü 

bunama 

dementia praecox erken bunama  

demography nüfus bilgisi  

demophobia kalabalık ürküsü  
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dendrite saçak 

denial yadsıma  

dependence on therapy tedaviye bağımlılık  

dependency bağımlılık  

dependent personality disorder bağımlı kişilik 

bozukluğu  

dependent variable bağımlı değişken  

depersonalization özeyabancılaşma  

depression çöküntü  

depressive neurosis çöküntülü sinirce  

depth psychology derinlik ruhbilimi  

derailment raydan çıkma  

derealization gerçekdışılaşma  

dereistic thinking ilksel düşünme 

descriptive psychiatry tanımlayıcı psikiyatri 

descriptive statistics tanımlayıcı sayımbilim  

desensitization duyarsızlaştırma  

desicion making karar verme  

designer drug sentetik ilaç  

detachment ayrılma  

determinism belirlenimcilik  

detoxification arındırma  

detumescence yumuşama  

devaluation değersizleştirme  

developmental arithmetic disorder gelişimsel 

matematik bozukluğu  

developmental articulation disorder gelişimsel 

sesletim bozukluğu  

developmental coordination disorder gelişimsel 

eşgüdüm bozukluğu  

developmental disorders gelişimsel bozukluklar  

developmental expressive language disorder 

gelişimsel anlatım dili bozukluğu  

developmental expressive writing disorder 

gelişimsel yazılı anlatım bozukluğu  

developmental reading disorder gelişimsel okuma 

bozukluğu  

developmental receptive language disorder 

gelişimsel algısal dil bozukluğu  

developmental word blindness gelişimsel sözcük 

körlüğü  

deviation sapma  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal 

Elkitabı  

dialectical behavior therapy eytişimsel davranışçı 

tedavi  

diathesis-stress paradigm yatkınlık-zorlanım 

modeli  

dichotomic thinking ikili düşünme  

diction söyleyiş 

diencephalon arabeyin  

differential diagnosis ayırıcı tanı 

differential reinforcement ayırt edici pekiştirme 

differentiation ayrımlaşma  

diglossia iki dillilik  

diminished libido azalmış severk  

dipsomania içki düşkünlüğü  

directive approach yönlendirici yaklaşım  

disability yetiyitimi  

disconnection syndrome bağlantısızlık belirgesi  

discontinuation syndrome kesilme belirgesi  

discourse analysis söylem çözümlemesi  

discrete learning ayrık öğrenme  

discriminant analysis ayırt edici çözümleme 

discrimination ayırt etme, ayrımcılık  

discriminative stimulus ayırt edici uyaran 

disinhibited social engagement disorder sınırsız 

toplumsal katılım bozukluğu  

disinhibition engellememe  

disintegration dağılma  

disorder bozukluk  

disorder of written expression yazılı anlatım 

bozukluğu  

disorganized schizophrenia dağınık usyarılımı  

disorientation yönelim bozukluğu  

displaced aggression yön değiştirmiş saldırganlık 

displacement yer değiştirme   

disposition yatkınlık  

disruptive behavior disorders yıkıcı davranış 

bozuklukları  

disruptive mood dysregulation disorder yıkıcı 

duygudurum düzenleyememe bozukluğu  

dissociation çözülüm  

dissociation syndrome çözülüm belirgesi  

dissociative amnesia çözülümsel bellekyitimi  

dissociative disorders çözülüm bozuklukları  

dissociative fugue çözülümsel kaçış  

dissociative identity disorder çözülümsel kimlik 

bozukluğu  

dissociative trance disorder çözülümsel geçi 

bozukluğu  

distortion çarpıtma  

distractibility odaklanamama  

distractible speech odaksız  konuşma  

distributive analysis and synthesis çözümleme ve 

bireşim yaparak sağaltım  

dizygotic twins çift yumurta ikizi 

doctor–patient relationship hasta-hekim ilişkisi  

doctrine öğreti  

dominance baskınlık  

dopamine hypothesis dopamin varsayımı  

dopamine-receptor agonists dopamin almaç 

eşetkinleri  

dopamine-receptor antagonists  dopamin almaç 

karşıtetkinleri  
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double bind çifte açmaz  

double depression çifte çöküntü  

double diagnosis çifte tanı  

double personality çift kişilik  

double-blind study design çift kör çalışma tasarımı  

Draw-A-Person Test insan çizme testi  

drawing test çizim testi  

dread, fear korku  

dream anxiety disorder rüya kaygı bozukluğu  

dream rüya  

dreamy state rüya hali  

drive dürtü  

drowsiness sersemlik  

drug abuse ilaç kötüye kullanımı  

drug dependence madde bağımlılığı  

drug holiday ilaç tatili  

drug interaction ilaç etkileşimi  

drug levels ilaç düzeyleri  

drug therapy ilaç tedavisi  

drug tolerance ilaç katlancı  

drug-induced Parkinsonism ilaca bağlı 

Parkinsonizm  

DSM RB-TSE 

DSM-5 RB-TSE-5  

dual therapy çifte tedavi  

dualism ikicilik 

dual-sex therapy çifte yönelik cinsel tedavi  

dummy takma  

dyad toplumsal ikili  

dyadic session ikili oturum  

dynamic devimsel  

dynamic psychiatry devimsel psikiyatri  

dysarthria sesletim bozukluğu  

dyscalculia hesaplama bozukluğu  

dysdiadochokinesis ardışık hareket bozukluğu  

dysgeusia tat bozukluğu  

dysgraphia yazı bozukluğu  

dyskinesia hareket bozukluğu  

dyslalia konuşma kusuru  

dyslexia okuma bozukluğu  

dysmetria ölçüm bozukluğu  

dysmorphophobia biçimsizlik ürküsü  

dyspareunia ağrılı ilişki 

dysphasia konuşma bozukluğu  

dysphonia sesletim bozukluğu  

dysphoria bunaltı  

dysphoric mood bunaltılı duygudurum  

dysprosody bürün bozukluğu  

dyssocial behavior toplumdışı davranış  

dyssomnias uyku bozulmaları  

dysthymia çöküntülenim  

dystonia kasıntı  

E 
early ejaculation erken boşalma 

early onset erken başlangıç  

early warning signs uyarıcı işaretler  

eating disorders yeme bozuklukları  

echolalia yankılama  

echopraxia yansılama  

ecological psychology çevre ruhbilimi  

ecology çevrebilim  

ecopsychiatry çevre psikiyatrisi  

ecstasy coşka  

educable öğretim görebilir  

educational psychology eğitimsel ruhbilim  

ego analysis benlik çözümlemesi  

ego anxiety benlik kaygısı  

ego benlik  

ego boundaries benlik sınırları  

ego catexis benlik yatırımı 

ego complex benlik karmaşası  

ego defense benlik savunması  

ego development benlik gelişimi  

ego drive benlik dürtüsü  

ego functions benlik işlevleri  

ego ideal benlik ülküsü  

ego instinct benlik içgüdüsü  

ego model benlik örneği  

ego psychology benlik ruhbilimi  

ego regression benlik gerilemesi  

ego resistance benlik direnci  

ego strength benlik gücü  

ego-alien benliğe yabancı  

egocentric benmerkezci  

ego-coping skill benliğin başetme becerisi  

ego-dystonic benliğe uyumsuz  

ego-dystonic homosexuality benliğe uyumsuz 

eşcinsellik  

egomania ben çılgınlığı  

ego-syntonic benliğe uyumlu  

eidetic image düşsel imge  

ejaculation boşalma  

ejaculatory incompetence boşalma yetersizliği  

elaboration ayrıntılandırım  

elation coşu  

electra complex elektra karmaşası  

electroconvulsive therapy elektrikli nöbet tedavisi  

electrodermal response elektriksel deri tepkisi  

electroencephalogram elektrikli beyin çizeneği  

electrokardiography elektrikli yürek çizeneği 

electromyogram elektrikli kas çizeneği  

electroshock therapy  elektrikli şok tedavisi  

electrostimulation elektrikli uyarı  

elementary hallucination öğesel varsanı  
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elevated mood yükselmiş duygulanım  

elimination disorders dışa-atım bozuklukları  

elopement hastaneden kaçış  

emancipated minör reşit olmayan özgür çocuk  

emancipation bağımsızlaşma  

emotion duygu  

emotional behavior duygusal davranış  

emotional control duygu denetimi  

emotional dependency duygusal bağımlılık  

emotional deprivation duygusal yoksunluk  

emotional development duygusal gelişim  

emotional disorder duygusal bozukluk  

emotional disturbance  duygusal rahatsızlık  

emotional illness duygusal hastalık  

emotional insight  duygusal içgörü  

emotional instability duygusal dengesizlik  

emotional intelligent duygusal zeka  

emotional lability duygusal oynaklık 

emotional maturity duygusal olgunluk  

emotional security duygusal güvenlik  

emotional stability duygusal denge  

emotional support  duygusal destek  

emotion processing duygu işleme 

emotion recognition duygu tanıma 

empathy eşduyum  

empirical görgül  

empiricism görgücülük 

empty nest syndrome boş yuva belirgesi  

encapsulated delusion sınırlanmış sanrı  

encephalitis beyin yangısı  

encephalization beyinleşme  

encephalopathy beyin sayrısı  

encopresis dışkı kaçırma 

encounter group karşılaşım grubu  

endemic bölgesel  

endocrine disorder hormon nedenli bozukluk  

endogamy içevlilik  

endogenous depression iç-kaynaklı çöküntü  

endophenotype içsel dışyapı 

engram bellek izi  

ensefalizasyon index beyinleşme göstergesi  

entomophobia böcek ürküsü  

enuresis idrar kaçırma  

environment çevre  

environmentalism çevrecilik  

epidemiology yaygınlık bilimi  

epigenesis kalıtışım  

epigenetic principle sıralı oluşum ilkesi  

epilepsy sara  

epileptic dementia sara bunaması  

epileptic equivalent  sara eşdeğeri  

epileptic personality  sara kişiliği  

epiphenomenon yanolut  

epiphysis üsttürek 

episodic dönemsel  

episodic memory dönemsel bellek  

epistemology bilgibilim  

erectile dysfunction sertleşme bozukluğu  

ereksiyon sertleşme 

eremophobia yalnızlık ürküsü  

ergomania iş düşkünlüğü  

erogenous zone kösnül bölge  

eros kösnü  

erotic kösnül  

erotic transference kösnül aktarım  

erotomania aşk çıldırısı  

errorless learning hatasız öğrenme 

erythrophobia kızarma ürküsü  

escape learning  kaçma öğrenimi  

estrogen dişileyen  

ethics töre 

ethnocentrism budun-merkezcilik  

ethnology budunbilim  

ethology gelişimsel davranış bilimi  

etiology nedenbilim  

etymology kökenbilim  

euphoria coşku  

euphoric mood coşkulu duygulanım  

euphorohallucinogen coşkulu varsandıran  

euthanasia onamlı ölüm 

euthymia olağan duygudurum  

euthymic olağan duygudurumlu  

evasion savuşturma  

event related euphoria olaya ilişkin coşku  

event related potential olaya ilişkin gizilgüç 

evoked potential uyarılmış gizilgüç 

evolution evrim  

exacerbation alevlenme 

exaltation yüceltim  

excited uyarıklık  

excitement phase heyecan evresi  

excitotoxicity uyarım zehirlenmesi  

excoriation disorder deri sıyırma bozukluğu  

executive ego function yürütücü benlik işlevi  

exhaustion state tükenme durumu  

exhibitionism gösterimcilik  

existential psychotherapy varoluşçu ruhsaltedavi  

existentialism varoluşçuluk  

exogamy dışevlilik  

exogenous dışkaynaklı  

exorcism şeytan çıkarma  

expansive mood kabarık duygudurum  

experience deneyim  

experiencing deneyimleme  

experiment deney  
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experimental bias deneysel yanlılık  

experimental design deney tasarımı  

experimental group deney grubu  

experimental neurosis deneysel sinirce  

experimental psychology deneysel ruhbilim  

expert witness tanık bilirkişi  

explicit memory açık bellek 

exploitative behavior sömürgen davranış  

exploratory behavior keşifçi davranış  

explosive personality patlayıcı kişilik  

expressed emotion duygu dışavurumu  

expression anlatım  

expressive aphasia anlatımsal sözyitimi  

expressive dysphasia anlatımsal konuşma 

bozukluğu  

expressive therapy dışavurumcu tedavi  

extended-family therapy geniş aile tedavisi  

external environment dış çevre  

external validity dış geçerlik  

externalization dışsallaştırma  

extinction sönme  

extra sensory perception duyu dışı algı  

extrapsychic conflict dışsal çatışma  

extrapyramidal side effect piramit-dışı yan etki  

extrapyramidal syndrome  piramit-dışı belirge  

extrapyramidal system piramit-dışı dizge  

extraversion dışadönüklük  

extrovert dışadönük 

eye movement desensitization and reprocessing 

göz hareketi duyarsızlaştırması ve yeniden işlemleme 

F   
face validity yüzey geçerlik 

factitious disorder by proxy bakıcının yapay 

bozukluğu  

factitious disorder yapay bozukluk  

factor analysis etmen çözümlemesi  

failure to thrive büyüme yetersizliği  

false memory yanlış bellek  

false negative yanlış olumsuz  

false positive yanlış olumlu  

falsifiable hypothesis yanlışlanabilir varsayım  

family constellation soyağacı  

family education aile eğitimi 

family neurosis ailesel sinirce 

family therapy aile tedavisi 

fatal familial insomnia ölümcül ailesel uykusuzluk  

father substitute vekil baba  

father surrogate vekil baba  

fatigue yorgunluk 

feeble-mindedness kıt akıllı  

feedback geribildirim  

feeding disorder of infancy or childhood  çocukluk 

ya da bebeklik çağı beslenme bozukluğu  

fellatio ağızlama 

female orgasmic disorder kadın dorudoyum 

bozukluğu  

femaleness kadınlık  

feminine identity kadın kimliği  

fetal alcohol syndrome bebek alkol belirgesi  

fetishism nesne seviciliği  

fibromyalgia doku-ağrısı  

fidgetiness huzursuzluk 

field dependence alan bağımlılığı 

field theory  alan kuramı 

field work alan çalışması 

figure-ground perception şekil-zemin algısı  

finger agnosia parmak tanımazlığı  

five-factor theory beş etmen kuramı  

fixation saplanma  

flagellantism, flagellation kırbaçlama  

flashback gerigeliş  

flashback hallucinosis gerigeliş varsanılanımı  

flashbulb memory çakar bellek 

flat affect düz duygulanım  

flight from reality gerçeklikten kaçış  

flight of ideas fikir uçuşması  

floccillation çarşaf-yırtım  

flooding baskınlama  

flow akış yaşantısı 

fluent aphasia  akıcı sözyitimi 

foetus dölüt 

folie à deux ikili delilik  

follow-up examination izlem bakısı  

forensic psychiatry adli psikiyatri 

forensic psychology adli psikoloji 

foreplay önsevişme  

foreward masking ileri maskeleme  

forgetting unutma  

formal operations soyut düşünsel işlemler  

formication karıncalanma  

fragile X syndrome kırılgan X belirgesi  

fragmentary delusion parçalı sanrı  

frame of reference alınma dayanağı 

free association serbest çağrışım  

free floating anxiety bağlantısız kaygı  

free will özgür istenç  

frequency distribution sıklık dağılımı  

frequency sıklık 

frigidity cinsel soğukluk  

frontal lobe önbeyin yumrusu  

frontal lobe syndrome  önbeyin yumru belirgesi  

frontotemporal dementia önbeyin-şakak bunaması  

frottage, frotteurism sürtünmecilik  

frustration engellenme  
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frustration tolerance engellenme katlancı  

fulfillment doyma  

functional disorder işlevsel bozukluk  

functional fixedness işlevsel saplanma  

functional imaging işlevsel görüntüleme  

functional işlevsel  

functional neurological symptom disorder 

işlevgören sinirsel belirti bozukluğu  

functionalism işlevselcilik  

fusiform face area iğsi yüz tanıma alanı 

fusion birleşme  

G 
galactorrhea sütgelimi  

galvanic skin response galvanik deri tepkisi  

gambling disorder  kumar oynama bozukluğu  

gamophobia evlenme ürküsü  

gargoylism çörtenlik  

Ganser syndrome Ganser belirgesi 

gatekeeper gözetçi  

gateway drugs geçiş maddeleri  

gating kapılama 

gay gey  

gen kalıt  

gender dysphoria  cinsiyet bunaltısı  

gender identity  cinsiyet kimliği  

gender identity disorder  cinsiyet kimliği 

bozukluğu  

gender role cinsiyet rolü  

general adaptation syndrome  genel uyum belirgesi  

general paralysis  genel felç  

general systems theory  genel dizgeler kuramı  

generalization genelleme  

generalized anxiety disorder  yaygın kaygı 

bozukluğu  

generalized anxiety yaygın kaygı  

generalized other genelleştirilmiş başkası  

generalized tonic–clonic seizure  yaygın gerimli-

tutarıklı nöbet  

genetic counseling kalıtım danışmanlığı  

genetic endowment kalıtsal yapı  

genetic marker  kalıtsal belirteç  

genital phase  cinsel evre  

genito-pelvic pain ağrılı cinsel ilişki 

genotype soyyapı  

geriatric psychiatry yaşlılık psikiyatrisi  

geriatrics yaşlılık bilimi 

gerontology yaşlılık bilimi  

gerontophilia yaşlı düşkünlüğü  

gerontophobia yaşlılık ürküsü  

gestalt psychology örüntü ruhbilimi  

gestalt therapy örüntü tedavisi  

gesture devini 

glia destekgöze 

global aphasia genel sözyitimi  

global assessment of functioning scale işlevselliği 

genel değerlendirme ölçeği  

global developmental delay  genel gelişim 

gecikmesi  

globus hystericus  dönüşümceli düğümlenme  

glossolalia dilden konuşma  

goal-directed behavior amaca yönelik davranış 

go-around  dahil etmek  

gonadal dysgenesis  eşeysel gelişim bozukluğu  

good enough mothering yeterince iyi annelik  

grafomania yazma düşkünlüğü  

grand mal epilepsy  büyük nöbet  

grandiose delusion büyüklük sanrısı  

grandiosity büyüklenme  

gray-out syndrome göz kararması belirgesi  

grey matter gri (boz) cevher  

grief elem  

grimace yüz buruşturma 

group analytic psychotherapy çözümleyici grup 

tedavisi  

group cohesion grup kaynaşması  

group dynamics grup devimleri  

group grup  

group mind grup ruhu  

group practice grup çalışması  

group pressure grup baskısı  

group process grup süreci  

group psychotherapy grup (ruhsal) tedavisi  

group relations theory grup ilişkileri kuramı  

growth principle büyüme ilkesi  

guardianship vesayet  

guilt suçluluk  

gustatory hallucination  tat varsanısı  

gynandry dişil-er 

gynecomastia meme büyümesi  

gynephobia kadın ürküsü  

gyrectomy kıvrım-çıkarım  

gyrification index kıvrımlaşma göstergesi  

gyrus kıvrım  

H  
habeas corpus ihzar emri  

habit alışkanlık 

habit deterioration alışkanlık yozlaşması 

habituation alışma 

halfway house geçiş evi  

hallucination varsanı  

hallucinogen varsandıran  

hallucinogenic drug varsandırıcı ilaç  

hallucinosis varsanılanım  

halo effect ayla etkisi 
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handicapped engelli  

haphephobia dokunulma ürküsü  

haplology hece atlama  

haptic hallucination dokunsal varsanı  

harm avoidance zarardan kaçınma 

harm reduction zarar azaltma  

hashish kubar 

health insurance sağlık sigortası  

healthy identification sağlıklı özdeşim  

hearsay söylenti  

hebephrenia hebefreni  

hedon haz  

hedonism hazcılık  

hedonistic utilitarianism hazcı yararcılık  

helplessness çaresizlik  

hematophobia kan ürküsü  

hemispheric dominance yarıküre baskınlığı  

herd instinct sürü içgüdüsü  

here-and-now approach şimdi-burada yaklaşımı  

heredity soyaçekim  

heredity-predisposition theory kalıtımsal yatkınlık 

kuramı  

hermaphrodite çifteşeyli 

heroin eroin  

heterogeneity ayrışıklık  

heterosexuality karşıcinsellik  

heterozygous melez  

heuristic buluşsal 

high expressed emotion aşırı duygu dışavurumu 

histrionic personality disorder gösterişçi kişilik 

bozukluğu  

hoarding disorder biriktiricilik bozukluğu  

holism tümcülük  

holophrastic tümdeyiş  

homeless evsiz  

homeostasis dengelenim  

homophobia eşcinsel ürküsü  

homosexual panic eşcinsellik ürküntüsü  

homosexuality eşcinsellik  

honor onur  

hostile transference düşmancıl aktarım  

hostility düşmanlık  

hotline yardım hattı  

house-tree-person test ev-ağaç-kişi testi  

human immunodeficiency virus insan bağışıklık 

yetmezliği sarganı 

humanistic theory insancıl kuram  

humiliation küçük düşme  

humor gülmece 

hunger açlık 

hydrocephalus sulu beyin  

hydrophobia su ürküsü  

hydrotherapy su tedavisi  

hyperactivity aşırı hareketlilik  

hyperalgesia ağrı duyarlığı 

hyperalgesia aşırı ağrı  

hyperarousal aşırı uyarılmışlık  

hyperesthesia aşırı duyum  

hyperkinesis aşırı etkinlik  

hyperkinetic syndrome aşırı etkinlik belirgesi  

hypermnesia aşırı anımsama  

hyperorexia aşırı iştah  

hyperphagia aşırı yeme  

hyperpragia aşırı düşünme  

hypersensitivity aşırı duyarlılık  

hypersexuality aşırı cinsellik  

hypersomnia aşırı uyku  

hypersomnolence disorder aşırı uyku bozukluğu  

hypertensive crisis yüksek kan basıncı krizi  

hypertensive encephalopathy yüksek kan basıncına 

bağlı beyinsayrısı  

hyperthyroidism kalkan bezi hormon aşırılığı 

hyperventilation aşırı soluma  

hypervigilance aşırı uyanıklık  

hypesthesia azalmış duyum  

hypnagogic hallucination dalma varsanısı  

hypnoanalysis uyutumlu çözümleme  

hypnodrama uyutumlu oyunlama  

hypnoid state uyutum durumu  

hypnophobia uyuma ürküsü  

hypnopompic hallucination uyanma varsanısı  

hypnosis uyutum  

hypnotherapy uyutumlu tedavi  

hypnotic uyutucu  

hypoactive sexual desire disorder azalmış cinsel 

istek bozukluğu  

hypoactivity azalmış hareketlilik  

hypochondriacal neurosis hastalık kuruntulanımı  

hypochondriasis hastalık kuruntusu  

hypoglycemia düşük kan şekeri  

hypomania coşuntu  

hypophysis alttürek 

hypothalamus oda-altı  

hypothesis varsayım  

hypothyroidism kalkan bezi hormon yetmezliği 

hysteria dönüşümce  

hysterical anesthesia dönüşümceli duyuyitimi  

hysterical personality dönüşümceli kişilik  

hysterics dönüşümceli  

I 
ICD UHS  

I-it ben-o  

International Classification of Diseases 

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması  

I-you ben-sen 
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iatrogenic tedavi nedenli  

ice buz  

id altbenlik 

idea of reference alınma düşüncesi 

idealization ülküleştirim  

ideas of unreality gerçekdışılık düşünceleri  

ideational shield düşünsel kalkan  

idée fixe sabit fikir  

identical twins özdeş ikiz  

identification özdeşim  

identification with the aggressor saldırganla 

özdeşim  

identity crisis kimlik bunalımı  

identity disorder kimlik bozukluğu  

identity kimlik  

identity need kimlik gereksinimi 

idiopathic nedeni bilinmeyen  

idiot ebleh 

idiotropic özedönük  

idiot-savant aptal dahi  

illness anxiety disorder hastalık kaygısı bozukluğu  

illogical thinking mantıkdışı düşünme  

illogicality mantıkdışılık  

illuminism ışıklanım  

illusion yanılsama  

imaginary companion düşsel arkadaş  

imago büyükler imgesi  

imbecile budala 

imitation öykünme, taklit 

immediate memory anlık bellek  

impaired insight içgörü bozulması  

impaired judgment yargılama bozukluğu  

implosion içsel patlama  

impotence iktidarsızlık  

imprinting basımlama  

improvisation doğaçlama  

impulse control dürtü denetimi  

impulse itki, dürtü 

impulse-control disorders dürtü denetim 

bozuklukları  

impulsion dürtülenim  

inappropriate affect uygunsuz duygulanım  

incest yasaksevi  

incidence rate sıklık oranı 

incidence sıklık  

incoherence tutarsızlık  

incoherent speech tutarsız konuşma  

incompetence yetersizlik  

incorporation içe alım  

increased libido artmış severk  

independent living bağımsız yaşam  

independent variable bağımsız değişken  

individual birey  

individual counceling bireysel danışma  

individual psychology bireysel ruhbilim  

individual therapy bireysel tedavi  

individuation bireyleşme  

induced psychotic disorder uyarılmış çıldırılı 

bozukluk  

inductive reasoning tümevarımsal usyürütme  

industrial psychiatry endüstri psikiyatrisi  

industry versus inferiority beceriye karşı aşağılık 

duygusu  

ineffability tanımlanmazlık  

infancy bebeklik  

infant psychiatry bebek psikiyatrisi  

infantile amnesia bebeklik bellekyitimi   

infantile articulation bebeksi sesletim  

infantile attachment disorder bebeklik bağlanma 

bozukluğu  

infantile autism bebeklik otizmi  

infantile behavior bebeksi davranış  

infantile dynamics bebeklik devimleri  

infantile omnipotence bebeklik tümgüçlülüğü  

infantile perseveration bebeksi yineyineleme  

infantile sexuality bebek cinselliği  

infantilism bebeksilik  

inferential statistics çıkarımsal sayımbilim  

inferential thinking çıkarımsal düşünme  

inferiority complex aşağılık karmaşası  

inferiority feeling aşağılık duygusu  

information processing bilgi işleme 

information theory bilişim kuramı  

information bilgi  

informed consent aydınlatılmış onam  

infradian rhythm günötesi dizem  

infusion damardan sıvı aktarımı  

inhalant uçucu  

inhibited female orgasm ketlenmiş kadın 

dorudoyumu  

inhibited male orgasm ketlenmiş erkek 

dorudoyumu  

inhibited sexual excitement ketlenmiş cinsel 

heyecan  

inhibition engelleme 

initial insomnia başlangıç uykusuzluğu  

inoculation hypothesis aşılama varsayımı  

insane deli  

insanity defense delilik savunması  

insanity delilik  

insecure attachment güvensiz bağlanma  

insecurity güvensizlik  

insight içgörü  

insight therapy içgörü tedavisi  

insight-oriented psychotherapy içgörü yönelimli 

ruhsaltedavi  
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insomnia disorder uykusuzluk bozukluğu  

inspiration esin  

instability dengesizlik  

instinct içgüdü  

institutionalization kuruma yerleştirme  

instrumental conditioning araçsal koşullama  

intake kabul  

integration bütünleşme  

intellectual developmental disorder anlak gelişim 

bozukluğu  

intellectual insight düşünsel içgörü  

intellectualization düşünselleştirme  

intelligence quotient  zeka katsayısı  

intelligence test zeka testi  

intelligence zeka  

intermediate believes ara inançlar  

intermission ara verme  

intermittent explosive disorder aralıklı patlayıcı 

bozukluk  

intermittent reinforcement aralıklı pekiştirme  

internal environment iç çevre  

internalization içselleştirme  

interneuron ara sinirgöze 

internship çıraklık  

interobserver reliability gözlemciler arası 

güvenirlik  

interoception içgözlem 

interpersonal conflict kişilerarası çatışma  

interpersonal psychiatry kişilerarası psikiyatri  

interpersonal psychotherapy kişilerarası 

ruhsaltedavi  

interpersonal skill kişilerarası beceri  

interpretation yorumlama  

interrater reliability değerlendiriciler arası 

güvenirlik  

intervening variable ara değişken  

interview görüşme  

intoxication zehirlenme  

intrapersonal conflict iç çatışma 

intrapsychic ataxia içsel sarsaklanım  

intrapsychic conflict içsel çatışma  

intrapsychic içsel  

intravenous damariçi  

introjection içe atım  

intropunitive içsel cezalandırma  

introspection içebakış  

introversion içedönüklük  

introvert içedönük 

introverted personality disorder içedönük kişilik 

bozukluğu  

intuition sezgi  

inversion döneklik  

involuntary admission istemsiz yatış  

involuntary discharge istemsiz taburculuk  

involuntary treatment istemsiz tedavi  

involutional melancholia içeçekilim karaçöküntüsü  

involutional psychosis içeçekilim çıldırısı  

irrational usdışı  

irrationalism usdışıcılık  

irregular sleep-wake type circadian rhythm sleep-

wake disorder düzensiz uyku-uyanıklık türü günlük 

dizem uyku-uyanıklık bozukluğu  

irrelevant answer ilgisiz yanıt  

irresistible impulse karşı konulamayan dürtü 

irritability uyarılganlık  

irritable mood uyarılgan duygudurum  

isolated explosive disorder yalıtık patlayıcı 

bozukluk  

isolation yalıtım  

isophilic eşsever  

J 
jamais vu sanki görmemiştim  

jargon aphasia jargon sözyitimi  

jealousy kıskançlık  

jet lag jet gecikmesi 

judgment yargılama  

jumping to conclusion sonuca atlama  

justice adalet 

juvenile delinquency çocuk suçluluğu  

K 
kindling effect tutuşma etkisi  

kinesiology hareketbilim  

kinesis devinim 

kinesthetic hallucination hareketsel varsanı  

kinesthetic sense hareket duyusu  

kleptomania çalma düşkünlüğü  

L 
la belle indifférence güzel aldırmazlık  

labile affect oynak duygulanım  

labile mood oynak duygudurum  

labile oynak  

lability oynaklık  

laconic speech kısa konuşma  

lacunar amnesia boşluklu unutkanlık  

lalophobia konuşma ürküsü  

langua dilyetisi  

language acquisition dil edinimi  

language dil 

language disorder dil bozukluğu  

lapse sürçme  

lapsus linguae dil sürçmesi  

late language emergence gecikmiş dil gelişimi  

late luteal phase dysphoric disorder geç sararma 

evresi bunaltı bozukluğu  

latency phase gizillik evresi  
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latent content gizil içerik  

latent homosexuality gizil eşcinsellik  

latent schizophrenia gizil usyarılımı  

latent time gizil zaman  

laterality yanallık  

law of association çağrışım yasaları  

learned autonomic control öğrenilmiş özerk 

denetim  

learned helplessness öğrenilmiş çaresizlik  

learned hopelessness öğrenilmiş umutsuzluk  

learning disorder öğrenme bozukluğu  

learning öğrenme  

learning theory öğrenme kuramı  

lesbianism sevicilik  

lesion hasar  

lethologica sözcük unutkanlığı  

letter yazaç  

leukotomy beyaz cevher kesimi 

Lewy body disease Lewy cisimcikli hastalık  

liaison nursing işbirliği hemşireliği  

liaison psychiatry işbirliği psikiyatrisi  

libido severk 

life cycle yaşam döngüsü  

life events yaşam olayları 

life expectancy yaşam beklentisi  

life instinct yaşam içgüdüsü  

life space yaşam alanı  

lifetime expectancy yaşamboyu beklenti  

lifetime prevalence yaşamboyu yaygınlık  

lilliputian hallucination cüce varsanısı  

limbic association cortex sınır bağlantı kabuğu 

limbic system sınır dizge  

linguistic level dil düzeyi  

living will yaşam kararı  

lobotomy yumrukesim  

localized amnesia bölgesel unutkanlık  

location constancy yer değişmezliği  

locus ceruleus mavi çekirdek  

locus of control denetim odağı  

logorrhea söz ishali  

logotherapy anlam tedavisi  

longitudinal study boylamsal çalışma  

long-term memory uzun süreli bellek  

long-term potentiation uzun süreli güçlendirme 

looking-glass self ayna benlik 

loosening of associations çağrışım gevşekliği  

loyalty bağlılık  

lumbar puncture belden girim  

lust dynamism şehvet devinimi  

lying yalan söyleme  

M 
macropsia irigörü  

magical thinking büyüsel düşünce  

magnetic resonance imaging manyetik yankılaşım 

görüntülemesi  

maintenance therapy sürdürüm tedavisi  

major affective disorder yeğin duygulanım 

bozukluğu  

major depressive disorder yeğin çöküntü 

bozukluğu  

major depressive episode, melancholic type yeğin 

çöküntü dönemi, karaçöküntü türü  

major epilepsy yeğin sara  

major motor seizure yeğin devinimsel nöbet  

major neurocognitive disorder yeğin sinirbiliş 

bozukluğu  

major tranquilizer yeğin yatıştırıcı  

maladaptive, discordance uyumsuzluk  

male erectile disorder erkekte sertleşme bozukluğu 

male hypoactive sexual desire disorder erkekte 

azalmış cinsel istek bozukluğu  

maleness erkeklik  

malingering sayrıcalık  

malpractice hatalı uygulama  

mania taşıntı  

manic taşkın  

manic–depressive illness taşıntı çöküntü hastalığı  

manifest content açık içerik 

manipulation yöneyleyim  

mannerism tarzcılık  

mantra zikir  

marathon group therapy uzunkoşu grup tedavisi  

marijuana esrar  

marital counseling evlilik danışmanlığı  

marital problems evlilik sorunları  

marriage therapy evlilik tedavisi  

masculine identity eril kimlik  

masculine protest eril başkaldırı  

masculinity-femininity scale erillik-dişilik ölçeği  

masking maskeleme  

masochism özezerlik  

masturbation özdoyurum  

maternal deprivation anne yoksunluğu  

matriarchal anaerkil 

maturation olgunlaşma  

maturational crises olgunlaşma bunalımları  

maturity olgunluk  

maximization and minimization abartma ve 

azımsama  

maximum security unit yüksek güvenlikli birim  

mean deviation ortalama sapma  

median ortanca  

medical audit tıbbi denetim  

medical care tıbbi bakım  
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medical ethics tıp töresi  

medical psychology tıpsal ruhbilim  

medical record tıbbi özet 

medical review tıbbi inceleme  

medication-induced movement disorders ilaca 

bağlı hareket bozuklukları  

meditation dalınç  

megalomania büyüklenme düşkünlüğü 

melancholia karaçöküntü  

memesis belletim  

memorize belleme  

memory bellek  

menarche ilk adet  

mens rea kasıt  

mental aberration ussal sapma  

mental age zeka yaşı  

mental competence akli yeterlilik 

mental deficiency ussal yetersizlik  

mental disease ruhsal hastalık  

mental disorder ruhsal bozukluk  

mental health ruh sağlığı  

mental health professional ruh sağlığı uzmanı 

mental hygiene ruhsal sağlıklanım  

mental illness ruhsal rahatsızlık  

mental imagination ussal imgelem  

mental maturity ussal olgunluk  

mental model ussal örnek  

mental patient akıl hastası 

mental practice ussal alıştırma  

mental process ussal süreç  

mental representation ussal temsil  

mental retardation zeka geriliği  

mental status examination  ruhsal durum irdelemesi  

mental status ruhsal durum  

mentalizing ussallaştırım 

merycism geviş  

meta-analysis üst-çözümleme  

metabolic syndrome özüştürüm belirgesi  

metabolism özüştürüm  

metacognition üstbiliş 

metamemory üstbellek 

metamorphosis başkalaşım  

metaphysics fizikötesi  

metapsychiatry psikiyatri-ötesi  

metapsychology ruhbilim-ötesi 

method yöntem  

metonymy adaktarma 

microcephaly küçükkafa  

micropsia küçükgörü  

midbrain ortabeyin  

middle adulthood orta erişkinlik  

middle insomnia orta uykusuzluk  

midlife crisis orta yaş bunalımı  

migraine migren  

mild mental retardation hafif zeka geriliği  

mild neurocognitive disorder hafif sinirbilişsel 

bozukluk  

milieu therapy ortam tedavisi  

mimicry taklitçilik  

mind reading akıl okuma 

mind us 

mindblind uskörlüğü 

mindfullness durugörü  

mindset usyapı  

mindsight usgörü  

minimal brain dysfunction hafif beyin işlev 

bozukluğu  

minor epilepsy küçük sara  

minor tranquilizer hafif yatıştırıcı  

mirror neurons ayna sinirgözeleri 

mirroring aynalama  

misidentification yanlış tanıma  

mixoscopia eşsevişmesini gözetleme  

mnemonic anımsatım  

mobbing yıldırı 

mode kip  

modeling örnekseme  

moderate mental retardation orta zeka geriliği  

molecular psychiatry moleküler psikiyatri  

moneme anlambirim  

mongolism mongolluk  

monolingualism, unilingualism tekdillilik  

monomania teklik düşkünlüğü  

monosymptomatic hypochondriac psychosis tek 

belirtili kuruntu çıldırısı  

monozygotic twin tek yumurta ikizi  

mood disorders duygudurum bozuklukları  

mood duygudurum  

mood stabilizer duygudurum dengeleyici  

mood swing duygudurum dalgalanması  

mood-congruent delusion duygudurumla uyumlu 

sanrı  

mood-congruent hallucination duygudurumla 

uyumlu varsanı  

mood-congruent psychotic features duygudurumla 

uyumlu çıldırılı özellikler  

mood-incongruent delusion duygudurumla 

uyumsuz sanrı  

mood-incongruent hallucination duygudurumla 

uyumsuz varsanı  

mood-incongruent psychotic features  

duygudurumla uyumsuz çıldırılı özellikler  

moral anxiety törel kaygı  

moral emotions törel duygular  

moral treatment moral tedavi  

morals töre  
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morbid jealousy sayrıl kıskançlık  

morbid perplexity hastalıklı kafa karışıklığı  

moron ahmak 

morphology biçimbilim  

mother surrogate vekil anne  

motivation güdülenim  

motivational interview güdüleyici görüşme  

motive güdü  

motor aphasia devinimsel sözyitimi  

motor area devinimsel alan  

motor coordination  devinimsel eşgüdüm  

motor cortex devinim kabuğu 

motor development devinimsel gelişim  

motor devinimsel  

motor disorders devinim bozuklukları  

motor expression devinimsel anlatım  

motor learning devinimsel öğrenme  

mourning matem 

movie therapy izleti tedavisi 

multicollinearity çoklu ortak doğrusallık 

multi-infarct dementia çoklu tıkanım bunaması  

multiple delusions çoklu sanrı  

multiple personality disorder çoğul kişilik 

bozukluğu  

multiple regression çoklu regresyon  

multiple therapy çoklu tedavi  

multivariate analysis çok değişkenli çözümleme  

mutation değişinim  

mutism konuşmazlık  

mydriasis gözbebeği büyümesi  

myelin sinir kılıfı 

mysophobia pislik ürküsü  

mythomania yalan düşkünlüğü 

N 

narcissism özseverlik  

narcissistic personality disorder özsever kişilik 

bozukluğu  

narcoanalysis uyuşturum çözümlemesi  

narcolepsy uyuyakalım  

narcosis uyuşturum  

narcotherapy uyuşturum tedavisi  

narcotic blockade uyuşturucu ketlemesi  

narcotic uyuşturucu  

narrative therapy anlatı tedavisi 

naturalistic observation doğal gözlem  

nature-nurture controversy doğa-çevre çekişmesi  

necromania ölü düşkünlüğü  

necrophilia ölü seviciliği  

necrophobia ölü ürküsü  

need for achievement başarı gereksinimi  

need for approval onaylanma gereksinimi  

need for power güç gereksinimi  

need gereksinim  

needle phobia iğne ürküsü  

negative reinforcement olumsuz pekiştirme  

negative symptoms yoksulluk belirtileri  

negative transference olumsuz aktarım  

negativism olumsuzculuk  

neologism sözcükleme 

nerve fiber/fibre sinir lifi 

nervous breakdown sinir krizi  

nervous system sinir dizgesi  

neural network sinir ağları  

neuroasthenia sinir argınlığı  

neurochemistry sinirsel kimya  

neurocirculatory asthenia sinir dolaşım argınlığı  

neurocognitive disorder sinirbilişsel bozukluk  

neurodegeneration sinir yozlaşması 

neuroendocrinology sinirsel içsalgı bilimi 

neurohormone sinirsel hormon  

neuroleptic drug  sinirtutan ilaç  

neuroleptic malignant syndrome sinirtutan kötücül 

belirge  

neurological amnesia sinirsel bellekyitimi  

neurological disorders sinirsel bozukluklar  

neurologist sinir hastalıkları uzmanı  

neurology sinir hastalıkları bilimi  

neuromodulator sinirdüzenleyici  

neuron sinirgöze 

neuronal plasticity sinirsel esneklik  

neuropathology sinirsel sayrıbilim  

neurophysiology sinirişlev bilimi  

neuropsychiatry ruh ve sinir hastalıkları 

neuroreceptors sinir almaçları  

neuroscience sinirbilim  

neurosis sinirce  

neurotic disorder sinirceli bozukluk  

neurotic process sinirceli süreç  

neurotoxin sinir zehiri  

neurotransmitter siniriletici  

neurotrophic factors sinir geliştiren etmenler  

nicotine dependence nikotin bağımlılığı  

night eating syndrome gece yeme belirgesi  

night hospital gece hastanesi  

nightmare kabus  

night-terror gece korkusu  

nihilism hiççilik  

nihilistic delusion hiçlik sanrısı 

nitrogen narcosis azot uyuşturumu  

noesis mehdilik doğuşu 

nominal aphasia adlandırma yitimi 

nonaffective hallucination duyguyla ilişkisiz 

varsanı  

noncompliance with medical treatment tıbbi 

tedaviye uyumsuzluk  
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nondirective approach yönlendirici olmayan 

yaklaşım  

nonfluent aphasia akıcı olmayan sözyitimi 

nonparametric değiştirgesel olmayan  

non-rapid eye movement (Non-REM) sleep 

arousal disorders hızlı göz hareketi dışı (HGH-D) 

uykudan uyanma bozuklukları  

nonreactive depression tepkisel olmayan çöküntü  

normality olağanlık  

nosology hastalık sınıflandırması  

nosophobia hastalanma ürküsü  

not otherwise specified başka türlü 

adlandırılamayan  

nuclear family çekirdek aile  

nucleus, ganglion çekirdek  

null hypothesis sıfır varsayımı  

nymphomania azgın kadınlık  

O 
obeidence boyun eğme 

object concept nesne kavramı  

object loss nesne kaybı  

object nesne  

object permanence nesne sürekliliği  

object relation nesne ilişkisi  

object relations theory nesne ilişkileri kuramı 

objective psyche nesnel ruh  

objective recovery nesnel iyileşme  

objective tests nesnel testler  

observation gözlem  

observational learning gözlemsel öğrenme 

obsession takıntı  

obsessional jealousy disorder takıntılı kıskançlık 

bozukluğu  

obsessive-compulsive and related disorders takıntı 

zorlantı ve ilişkili bozukluklar  

obsessive-compulsive disorder takıntı zorlantı 

bozukluğu   

obsessive-compulsive personality disorder 

takınaklı kişilik bozukluğu  

obsessive-compulsive personality takınaklı kişilik  

obstructive sleep apnea uykuda tıkayıcı nefesyitimi  

occipital lobe arkabeyin yumrusu  

occupational problem mesleksel sorun  

occupational psychiatry işyeri psikiyatrisi  

occupational therapy uğraş tedavisi  

oedipal phase ödipal dönem  

Oedipus complex Oedipus karmaşası  

olfactory hallucination koku varsanısı  

olfactory reference syndrome kokusal alınganlık 

belirgesi  

oligodentrocyt azsaçaklı-göze  

oligophrenia zekakıtlığı  

omnipotence tümgüçlülük  

oneiroid state düşsel durum  

ontogenesis bireyoluş  

ontogenetic bireyoluşsal  

open hospital açık hastane 

operant behavior edimsel davranış  

operant conditioning edimsel koşullama  

operational definition işevuruk tanım  

opiate receptor opiyat almacı  

opportunism fırsatçılık  

oppositional defiant disorder karşıt olma karşı 

gelme bozukluğu  

optical cortex görme kabuğu  

optimism iyimserlik  

oral aggressivity ağızsal saldırganlık 

oral character ağızsal kişilik 

oral dependence ağızsal bağımlılık 

oral dyskinesia ağız kasılımı 

oral erotism ağızsal kösnüllük 

oral phase ağızsal dönem 

organel organcık  

organic anxiety syndrome organik kaygı belirgesi  

organic delusional disorder organik sanrılı 

bozukluk  

organic disorder organik bozukluk  

organic hallucinosis organik varsanılanım  

organic mental disorder  organik ruhsal bozukluk  

organic mental syndrome  organik ruhsal belirge  

organic mood syndrome organik duygudurum 

belirgesi  

organic organik  

organic personality syndrome organik kişilik 

belirgesi  

organism organizma  

orgasm disorders dorudoyum bozuklukları  

orgasm dorudoyum 

orgasmic phase dorudoyum evresi  

orgasmic platform dorudoyum düzlemi  

orientation yönelim  

orphan drug  yetim ilaç  

orthomolecular psychiatry ortomoleküler psikiyatri  

orthomolecular treatment ortomoleküler tedavi  

orthopsychiatry ortopsikiyatri  

orthostatic hypotension dikelirken kan basıncı 

düşmesi  

Othello syndrome Othello belirgesi  

other interpersonal problems diğer kişilerarası 

sorunlar  

other specified family circumstance başka türlü 

tanımlanmış ailesel durum  

other specified feeding and eating disorder 

tanımlanmış diğer beslenme ve yeme bozukluğu  

outcome variable sonuç değişkeni  
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outpatient ayaktan hasta  

ovarian dysgenesis kusurlu yumurtalık gelişimi  

overactivity aşırı-etkinlik  

overanxious disorder aşırı kaygı bozukluğu  

overcompensation aşırı yerinekoyum  

overdetermination aşırıbelirlenim  

overgeneralization aşırı genelleme 

overt behavior açık davranış 

overt homosexuality açık eşcinsellik 

overvalued idea yüklü düşünce  

P 
pain ağrı 

pain disorder  ağrı bozukluğu 

pain principle acı ilkesi 

pain-pleasure principle acı-haz ilkesi 

palilalia bozuk plak konuşması 

panic attack ürküntü atağı  

panic disorder ürküntü bozukluğu  

panic ürküntü  

panphobia herşey ürküsü  

pantomime sessiz oyun  

paradoxical sleep çelişkisel uyku  

parallel distrubited processing koşut dağılımlı 

işlemleme  

paralogia yandan mantık  

paralysis agitans kışkırtılı felç  

paralytic ileus felçli bağırsak tıkanımı  

parameter değiştirge  

parametric değiştirgen  

parametric tests of significance değiştirgesel 

anlamlılık testleri  

paramnesia çarpık bellek  

paranoia yandan düşünce  

paranoiac kuşkucu  

paranoid delusion kuşku sanrısı  

paranoid ideation kuşkucu düşünce  

paranoid personality disorder kuşkucu kişilik 

bozukluğu  

paranoid schzophrenia kuşkucu usyarılımı  

paraphasia sözcük çarpıtma  

paraphilia çarpık cinsellik  

paraphrenia yandan usyarılımı 

parapraxis davranış sürçmesi  

paraprofessional uğraşman  

parapsyhcology yandan-ruhbilim  

parasympathetic nervous system gevşeltici sinir 

dizgesi  

parasomnias uyku çarpıklıkları  

parataxic distortion yargısal çarpıtma  

parental image anababa imgesi  

parent-child problem  anababa-çocuk sorunu  

paresis inmece  

paresthesia dokunsal yanılgı  

parietal lobe yanbeyin yumrusu  

parieto-temporal-occipital association cortex 

yanbeyin-şakak-arkabeyin bağlantı kabuğu 

parkinson disease parkinson hastalığı  

parkinsonism parkinsonizm 

partial hospitalization kısmi hastane yatışı  

partial insanity kısmi delilik  

passion tutku  

passive-aggressive personality disorder edilgen 

saldırgan kişilik bozukluğu  

passive-dependent personality edilgen bağımlı 

kişilik  

passivity need edilgenlik gereksinimi  

pastoral counseling manevi danışmanlık  

paternalism babacılık  

pathological alcohol intoxication özgün alkol 

zehirlenmesi  

pathological gambling sayrıl kumar oynama  

pathological intoxication sayrıl zehirlenme  

pathology sayrıbilim 

pathophobia sayrı ürküsü  

pathos sayrı  

patognomonic sayrıgöstergesel  

patriarchy ataerkil 

paucity of speech konuşma yetersizliği  

Pavlovian conditoning Pavlov koşullaması  

Pavlovianism Pavlovculuk  

pavor nocturnus gece korkusu  

peccatophobia günah ürküsü  

pecking order kıdem düzeni  

pedarasty oğlancılık  

pedophilia sübyancılık  

pedophobia çocuk ürküsü  

peer pressure akran baskısı 

peer review hakem incelemesi  

peer support group akran destek grubu 

pellagra kabazar  

penetration disorder  içe girme bozukluğu  

penis envy kamış kıskançlığı  

perceive algılama 

perception algı 

perceptual constancy algısal değişmezlik 

perceptual field algı alanı 

perceptual filtering algısal süzme 

perceptual learning algısal öğrenme 

perceptual masking algısal maskeleme 

perceptual set algısal kurulum 

perceptual unity algısal bütünlük 

perceptualization algısallaştırma 

perceptual-motor learning algısal-devinimsel 

öğrenme 

perfectionism mükemmeliyetçilik 
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performance başarım 

periferic nervous system çevresel sinir dizgesi  

period prevalence dönem yaygınlığı  

peripartum depression doğum dönemi çöküntüsü  

perseveration yineyineleyim  

persistence direşkenlik  

persistent (chronic) motor or vocal tick disorder 

süreğen devinimsel ya da sessel seğirti bozukluğu  

persistent complex bereavement disorder inatçı 

karmaşık yas bozukluğu  

persona şahsiyet  

personality disorder kişilik bozukluğu  

personality kişilik  

personality traits kişilik özellikleri  

personification kişileştirme 

persuasion ikna  

pervasive developmental disorders yaygın 

gelişimsel bozukluklar  

perversion sapkınlık  

perverted logic sapkın mantık  

pessimism karamsarlık 

petit mal epilepsy  küçük nöbetli sara  

phallic overbearance erkeklik zorbalığı  

phallic phase  kamışsal evre  

phantasy düşlem  

phantom limb hayalet organ  

pharmacokinetics ilaç hareketliliği  

pharmacotherapy ilaç tedavisi  

phase of life problem yaşam evresi sorunu  

phenomenology olutbilim  

phenomenon olut  

phenotype dışyapı 

pheromone kimyasalileti  

philogenetic türoluşsal  

phlegmatic ağırkanlı 

phobia ürkü  

phobic disorder ürkü bozukluğu  

phobic neurosis ürkü sinircesi  

phonological disorder sessel bozukluk  

phonophobia ses ürküsü  

photophobia ışık ürküsü  

phrenology kafabilimi  

physical dependence fiziksel bağımlılık  

physical disorder fiziksel bozukluk  

physiolological psychology bedenişlevsel ruhbilim  

pica toprak yeme 

Pick disease Pick hastalığı  

Pickwickian syndrome Pickwick belirgesi  

placebo effect ilacımsı etkisi  

placebo ilacımsı  

plaques plaklar  

plasma level plazma düzeyi  

plasticity esneklik  

plateau phase plato evresi  

play therapy oyun tedavisi  

pleasure principle haz ilkesi  

pleonexia açgözlülük 

pluralism çoğulculuk  

point prevalance nokta yaygınlığı  

polygenic çok genli  

polymorphous perverse sexuality çokyönlü cinsel 

sapma  

polyphagia çokyeme  

polysomnography çoklu uyku çizeneği  

polysubstance dependence çoklu madde bağımlılığı  

polyuria çokidrar  

population nüfus  

porfiria güvezce  

positive dissosiative experience olumlu çözülümsel 

deneyim  

positive reinforcement olumlu pekiştirme  

positive symptoms taşkınlık belirtileri  

positive transference olumlu aktarım  

positron emission tomography artıcık yayıcı 

kesitçekim  

post ictal nöbet ardı  

postpartum depression doğumardı çöküntü  

postpartum psychosis doğumardı çıldırı  

posttraumatic stress disorder  örselenme sonrası 

zorlanım bozukluğu  

postural tremor duruşsal titreme 

posture beden duruşu 

posturing duruş-alım  

potance iktidar  

potential gizilgüç  

poverty of content of speech konuşma içeriği 

yoksulluğu  

poverty of speech konuşma yoksulluğu  

practical kılgısal  

practice effect uygulama etkisi  

preconscious önbilinç 

predictive validity yordayıcı geçerlik 

predictive value yordayıcılık değeri  

predictor variable yordayıcı değişken  

prefrontal association cortex enönbeyin bağlantı 

kabuğu 

prefrontal lobotomy enönbeyin yumrukesim  

pregenital stages cinsellik öncesi evreler  

prejudice önyargı  

premature ejaculation erken boşalma  

premenstrual dysphoric disorder  adet öncesi 

bunaltı bozukluğu 

premorbid hastalık öncesi  

preoccupation of thought düşünsel aşırı uğraş  

prepulse inhibition önuyaran engellemesi 

presenil dementia yaşlılık öncesi bunama  
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presenium yaşlılık öncesi  

pressure of speech konuşma baskısı  

pressured speech basınçlı konuşma  

prevalence rate yaygınlık oranı  

prevalence yaygınlık  

preventive psychiatry koruyucu psikiyatri  

primal father ilk baba  

primal scene ilk sahne  

primary care physcian birinci basamak hekimi 

primary diagnosis birincil tanı  

primary emotion birincil duygu  

primary gain birincil kazanç  

primary mental abilities birincil ussal yetiler  

primary narcissism birincil özseverlik  

primary parkinsonism birincil Parkinson belirgesi  

primary prevention birincil koruma  

primary process thinking birincil düşünme süreci  

primary reinforcer birincil pekiştirici  

primary retarded ejeculation birincil geç boşalma  

primary trauma birincil örse  

primitive idealization ilkel ülküleştirim  

principal diagnosis temel tanı  

priniple of organization düzenleme ilkesi  

prion disease prion hastalığı  

prison neurosis cezaevi sinircesi  

prison psychosis cezaevi çıldırısı  

privacy gizlilik  

privilege ayrıcalık  

privileged communication ayrıcalıklı iletişim  

probability olasılık  

problem oriented record soruna yönelik kayıt  

problem-solving skills sorun çözme becerisi  

problem-solving sorun çözme  

procedural memory işlemsel bellek  

process schzophrenia süreç usyarılımı  

prodromal symptoms  öncü belirtiler  

profound mental retardation çok ağır zeka geriliği  

prognosis öngörü  

projection yansıtma  

projective identification yansıtmalı özdeşim  

projective test yansıtmalı test  

prolactin süt hormonu  

proprioception derin duyu  

prosody bürün  

prosopagnosia yüztanımazlık  

prospective study ileriye dönük çalışma  

pseudoaggression yalancı saldırganlık  

pseudocollusion yalancı anlaşma  

pseudocyesis yalancı gebelik  

pseudodementia yalancı bunama  

pseudologia fantastica düşsel yalan söyleme  

pseudomotor agitation yalancı devinimsel kışkırtı 

pseudoparkinsonism yalancı parkinsonizm  

psychalgia ruhsal ağrı  

psychastenia ruhargınlığı  

psyche ruh  

psychedelic delleten  

psychiatric emegency psikiyatrik acil  

psychiatric illness psikiyatrik hastalık  

psychiatric nurse psikiyatri hemşiresi  

psychiatric rehabilitation psikiyatrik iyileştirim 

psychiatric social worker psikiyatrik sosyal 

çalışmacı  

psychiatrist ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, ruh 

hekimi, psikiyatrist  

psychiatry psikiyatri, ruh hekimliği, ruh sağlığı ve 

hastalıkları uzmanlığı  

psychic determinism ruhsal belirlenimcilik  

psychic energizer ruhsal erkeveren  

psychic helplessness  ruhsal çaresizlik  

psychic trauma ruhsal örselenme  

psychoactive drug ruhsaletkin ilaç  

psychoactive substance abuse ruhsaletkin madde 

kötüye kullanımı  

psychoactive substance dependence ruhsaletkin 

madde bağımlılığı  

psychoactive substance ruhsaletkin madde 

psychoactive substance-induced mental disorder 

ruhsaletkin maddeye bağlı ruhsal bozukluk 

psychoanalysis ruhsal çözümleme  

psychoanalyst ruhsal çözümleyici  

psychoanalytic group psychotherapy ruhsal 

çözümlemeci grup tedavisi  

psychobiologic ruhsal dirimsel  

psychodiagnosis ruhsal tanılama  

psychodrama ruhsal oyunlama  

psychodynamic psychiatry ruhsal devimsel 

psikiyatri  

psychodynamic ruhsal devimsel  

psychoendocrinology ruhsal içsalgı bilimi  

psychogenetic ruhsal kalıtım  

psychogenic amnesia ruhsal kökenli bellekyitimi  

psychogenic fugue ruhsal kökenli kaçış  

psychogenic pain disorder ruhsal kökenli ağrı 

bozukluğu  

psychogenic ruhsal kökenli  

psychohistory ruhsal tarih  

psychoimmunology ruhsal bağışıklık bilimi  

psychokinesis düşünceyle hareketlendirme  

psycholinguistics ruhsal dilbilim  

psychological defense mechanism ruhsal savunma 

düzeneği  

psychological factors affecting other medical 

conditions beden sağlığını etkileyen ruhsal etmenler  

psychological rehabilitation ruhsal iyileştirim 

psychological representation ruhsal tasarım  
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psychologist ruhbilimci  

psychology ruhbilim  

psychometry ruhsal ölçüm  

psychomimetic drug çıldırtan ilaç  

psychomotor agitation ruhsal devinimsel kışkırtı  

psychomotor epilepsy ruhsal devinimsel sara  

psychomotor retardation ruhsal devinimsel 

yavaşlık  

psychomotor ruhsal devinimsel  

psychomotor stimulant ruhsal devinimsel uyarıcı  

psychoneuroimmunology ruhsal sinirsel bağışıklık 

bilimi  

psychoneurosis ruhsal sinirce  

psycho-oncology ruhsal kanser bilimi  

psychopathic personality ruhsal sayrılı kişilik  

psychopathological ruhsal sayrıl  

psychopathology ruhsal sayrıbilim  

psychopharmacology ruhsal ilaç bilimi  

psychopharmacotherapy ruhsal ilaç tedavisi  

psychophysiological disorder ruhsal bedenişlevsel 

bozukluk  

psychopolitics ruhsal siyaset  

psychose passionelle tutku çıldırısı  

psychosexual development ruhsal cinsel gelişim  

psychosexual disorder ruhsal cinsel bozukluk  

psychosis çıldırı  

psychosocial deprivation ruhsal toplumsal 

yoksunluk  

psychosocial devolopment ruhsal toplumsal gelişim  

psychosocial dwarfism ruhsal toplumsal cücelik  

psychosocial rehabilitation ruhsal toplumsal 

iyileştirim 

psychosocial stressor ruhsal toplumsal zorlayıcı  

psychosocially determined short stature ruhsal 

toplumsal nedenli kısa boy  

psychosomatic disorder ruhsal bedensel bozukluk  

psychosomatic illness ruhsal bedensel hastalık  

psychostimulants ruhsal uyarıcılar  

psychosurgery ruhsal cerrahi  

psychotherapeutic drug ruhsal sağaltıcı ilaç  

psychotherapist ruhsal sağaltman  

psychotherapy ruhsaltedavi  

psychotic breakdown us azması 

psychotic çıldırık  

psychotic depressive reaction çıldırılı çöküntü 

tepkisi  

psychotic disorders çıldırılı bozukluklar  

psychotogenic çıldırıdoğuran  

psychotropic drug ruhsal etkili ilaç  

psyho-education ruhsal eğitim  

puerperal psychosis lohusalık çıldırısı  

punishment ceza, cezalandırma  

purging disorder çıkartım bozukluğu  

pyramidal neurons piramit hücreler 

pyromania yangın düşkünlüğü  

quality assurance kalite güvencesi  

quandrangular therapy dörtlü tedavi  

quantitative variable niceliksel değişken  

R 
rabbit syndrome tavşan belirgesi  

random sample seçkisiz örneklem  

random seçkisiz  

range aralık  

rape tecavüz  

rapid eye movement (REM) latency hızlı göz 

hareketi (HGH) gecikmesi  

rapid eye movement (REM) sleep behavior 

disorder hızlı göz hareketi (HGH) uykusu davranış 

bozukluğu  

rapid eye movement (REM) sleep hızlı göz hareketi 

(HGH) uykusu  

rapid eye movement hızlı göz hareketi  

rapport uyunç 

rapture-of-the-deep syndrome vurgun belirgesi  

rating scale derecelendirme ölçeği  

rational emotive behavior therapy akılcı duygusal 

davranış tedavisi 

rationalism usçuluk  

rationalization usabürüme, akla uygunlaştırma  

reaction formation karşıt tepki oluşturma  

reaction time tepki süresi 

reactive attachment disorder of infancy or early 

childhood bebeklik ya da erken çocukluk dönemi 

tepkisel bağlanma bozukluğu  

reactive depression tepkisel çöküntü  

reactive disorder tepkisel bozukluk  

reactive schizophrenia tepkisel usyarılımı  

reading disorder okuma bozukluğu  

reality adaptation gerçeğe uyum  

reality gerçeklik  

reality principle gerçeklik ilkesi  

reality testing gerçeği değerlendirme  

reason mantık  

reasoning usyürütme 

rebound geri-tepme 

rebound insomnia geri-tepme uykusuzluğu 

recall geri çağırma  

receiver operating characteristic curve alıcı işletim 

karakteristik eğrisi 

recent memory yakın bellek  

recent past memory yakın geçmiş bellek 

receptive aphasia alıcı sözyitimi 

receptive dysphasia alıcı konuşma bozukluğu 

receptor almaç 
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reciprocal inhibition and desensitization karşılıklı 

engelleme ve duyarsızlaştırma  

recognition tanıma  

recovered memory syndrome kurtarılmış bellek 

belirgesi  

recovery iyileşme  

recurrence yineleme  

recurrent brief depressive disorder yineleyen kısa 

çöküntü bozukluğu  

recurrent isolated sleep paralysis yineleyen yalıtık 

uyku felci  

reenactment yeniden sahneleme 

reflex tepke 

refractory period tepkisizlik dönemi  

reframing yeniden çerçeveleme  

regional cerebral blood flow bölgesel beyin kan 

akımı  

registration kayıt  

regression gerileme  

regressive-reconstructive approach gerilemeci-

yeniden yapılandırıcı yaklaşım  

rehabilitation iyileştirim  

reinforcement pekiştirme  

reinforcer pekiştirici  

relapse depreşme 

relatedness ilişkisellik  

relational problems ilişki sorunları  

relative frequency göreli sıklık  

relative risk göreli risk  

relativity görelilik  

relaxation gevşeme 

relaxation training gevşeme eğitimi 

religion din  

religious delusion dinsel sanrı  

reminiscence anımsama  

remission düzelme  

remote memory uzak bellek  

remotivation yeniden güdüleme  

repetition compulsion tekrarlama zorlantısı  

repetitive behavior disorders beden odaklı 

yineleyici davranış bozuklukları 

repetitive pattern yineleyen örüntü  

replacement yer değiştirme 

repression bastırma  

repressive inspirational group psychotherapy 

bastırıcı-esinleyici grup tedavisi  

resident yardımcı hekim  

residential treatment facility yatılı tedavi kurumu  

residual kalıntı  

residual schizophrenia kalıntı usyarılımı  

resilience dayanıklılık 

resistance direnç  

resolution phase çözülme evresi  

response generalization tepki genellemesi  

restless legs syndrome huzursuz bacak belirgesi  

restricted affect sınırlı duygulanım  

retardation yavaşlama  

retarded ejaculation geç boşalma  

retention depolama  

reticular formation ağsı oluşum 

retina ağtabaka 

retroflexion geri tepki  

retrograde amnesia geriye dönük bellekyitimi  

retrospective falsification geriye dönük yanlışlama  

retrospective study geriye dönük çalışma  

reuptake geri-alım 

reversal tersine dönme  

reward ödül  

rhythm dizem  

right to refuse treatment tedavi ret hakkı  

right to treatment tedavi hakkı  

rigidity katılık  

risk factor risk etmeni  

ritual tören  

ritualistic behavior törensel davranış  

role conflict rol çatışması  

role model rol örneği  

role playing rol oynama  

role rol 

rumination disorder of infancy bebeklik gevişleme 

bozukluğu  

rumination gevişleme  

S 

sadism elezerlik  

sadistic personality disorder elezer kişilik 

bozukluğu 

sadomasochistic relationship elezer-özezer ilişki  

sample örneklem  

sanatorium senatoryum  

satyriasis azgın erkeklik  

schedule of reinforcement pekiştirme düzeni  

schema şema  

schizoaffective disorder usyarılımlı duygudurum 

bozukluğu  

schizoid fantasy yalıtık düşlem  

schizoid personality disorder yalıtık kişilik 

bozukluğu  

schizophrenia usyarılımı  

schizophreniform disorder usyarılımsı bozukluk  

schizotypal personality disorder delişmen kişilik 

bozukluğu  

Schneidarian first rank symptoms Schneider ilk 

sıra belirtileri  

school phobia  okul ürküsü  

scopophilia gözetlemecilik  
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screen memory ekran belleği  

screening tarama  

seasonal affective disorder mevsimsel duygudurum 

bozukluğu  

seasonal pattern mevsimsel örüntü  

secondary narcissism ikincil özseverlik  

secondary prevention ikincil koruma  

secondary process thinking ikincil düşünme süreci  

secondary retarded ejeculation ikincil geç boşalma  

secondary sexual characteristics ikincil cinsel 

özellikler  

seconder gain ikincil kazanç  

seconder messenger ikincil haberci  

secure attachment güvenli bağlanma  

sedative drug, tranquilizer yatıştırıcı ilaç  

seduction theory baştan çıkarma kuramı  

seizure nöbet  

selection bias seçilim yanlılığı  

selective inattention seçici dikkatsizlik  

selective mutism seçici konuşmazlık  

selective perception seçici algı  

selective serotonin reuptake inhibitors seçici 

serotonin geri-alım engelleyicileri  

self kendilik  

self-actualization kendini gerçekleştirme  

self-anaysis özçözümleme  

self-assessment özdeğerlendirme 

self-assessment scale özdeğerlendirme ölçeği 

self-awareness özfarkındalık 

self-confidence özgüven  

self-consept kendilik kavramı  

self-control özdenetim 

self-deception kendini kandırma  

self-defeating personality disorder kendine zarar 

veren kişilik bozukluğu  

self-disclosure kendini açma  

self-discovery özkeşif  

self-esteem benlik saygısı  

self-expression kendini ifade  

self-fulfilling prophecy kendini gerçekleştiren 

kehanet  

self-help group kendine yardım grubu  

self-image kendilik imgesi  

self-mutilation kendini yaralama 

self-objectification kendini nesneleştirme 

self-reflectivity özdüşünüm 

self-report özbildirim  

self-stigmatization kendini damgalama  

semantic memory anlamsal bellek  

semantic network theory anlamsal ağ kuramı  

semantic priming anlamsal hazırlama  

semantics anlambilim  

semiology belirtibilim 

semistructured interview yarı-yapılandırılmış 

görüşme 

senescence yaşlanma  

senile dementia yaşlılık bunaması  

senium yaşlılık  

sensate focus learning duyusal odaklanma 

alıştırmaları 

sensation duyum  

sense of self kendilik duyumu  

sensitivity duyarlılık  

sensitivity training group duyarlılık eğitim grubu  

sensitization duyarlılaşma  

sensorimotor period duyu-devinim dönemi  

sensorimotor psychotherapy duyu-devinim tedavisi  

sensorium şuur  

sensory aphasia duyusal sözyitimi  

sensory deprivation duyusal yoksunluk  

sensory extinction duyusal tükenme  

sensory inattention duyusal dikkatsizlik  

sensory substition duyusal yerinekoyum 

sentence tümce  

seperation anxiety ayrılık kaygısı  

seperation anxiety disorder ayrılık kaygısı 

bozukluğu  

seperation-induviduation ayrılma-bireyleşme  

serebellum beyincik 

serotonin syndrome serotonin belirgesi  

serotonin-dopamine antagonists serotonin-dopamin 

karşıtetkinleri  

serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors 

serotonin-norepinefrin geri-alım engelleyicileri  

serum level serum düzeyi  

severe mental disorders ciddi ruhsal hastalıklar  

severe mental retardation ağır zeka geriliği  

sex therapy cinsel tedavi  

sexual abuse cinsel kötüye kullanım  

sexual arousal disorder cinsel uyarılma bozukluğu  

sexual aversion disorder cinsel kaçınım bozukluğu  

sexual delusion cinsel sanrı  

sexual desire disorder cinsel istek bozukluğu  

sexual development cinsel gelişim  

sexual deviation cinsel sapma  

sexual disorder cinsel bozukluk  

sexual drive cinsel dürtü  

sexual dysfunction cinsel işlev bozukluğu  

sexual identity cinsel kimlik  

sexual instinct cinsel içgüdü  

sexual masochism cinsel özezerlik  

sexual maturation cinsel olgunluk  

sexual orientation distress cinsel yönelim sıkıntısı  

sexual pain disorder cinsel ağrı bozukluğu  

sexual reassigment cinsiyet ataması  

sexual sadism cinsel elezerlik  
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sexual trauma cinsel örse  

sexualization cinselleştirme  

sham treatment tedavimsi 

shaman şaman  

shame utanç  

shape şekillendirme  

shared paranoid disorder paylaşılmış sanrılı 

bozukluk  

shared psychotic disorder paylaşılmış çıldırı 

bozukluğu  

shell shock savaş şoku  

sheltered workplace korumalı işyeri  

shift work type circadian rythm sleep-wake 

disorder vardiyalı çalışmaya bağlı günlük dizem 

uyku-uyanıklık bozukluğu  

shock şok  

shock treatment şok tedavisi  

short-duration depressive episode kısa süreli 

çöküntü dönemi  

short-term memory kısa süreli bellek  

shyness disorder utangaçlık bozukluğu  

sibling kardeş  

sibling rivalry kardeş rekabeti  

sick role hasta rolü  

side effect yan etki  

sign bulgu  

signal uyartı 

signal anxiety uyartı kaygısı  

significant differences önemli farklılıklar  

significant others önemli diğerleri  

similarity principle, law of similarity benzerlik 

ilkesi  

simple phobia özgül ürkü  

simultanagnosia eşzamanlı tanımazlık  

simultaneous masking eşzamanlı maskeleme  

sitophobia yeme ürküsü  

situational homosexuality duruma bağlı eşcinsellik  

skill beceri  

skin picking disorder deri yolma bozukluğu  

slang argo  

sleep deprivation uyku yoksunluğu  

sleep disorders uyku bozuklukları  

sleep drunkenness uyku sarhoşluğu  

sleep hygiene uyku sağlıklanımı  

sleep related hallucinations uykuyla ilişkili 

varsanılar  

sleep related hypoventilation uykuyla ilişkili nefes 

azlığı  

sleep spindles uyku iğcikleri  

sleep terror disorder uykuda korku bozukluğu  

sleep uyku  

sleep-related eating disorder uykuyla ilişkili yeme 

bozukluğu  

sleep-wake disorders uyku-uyanıklık bozuklukları  

sleep-wake schedule disorder uyku-uyanıklık düzen 

bozukluğu  

sleepwalking disorder uyurgezerlik bozukluğu  

slip kayma 

slow-wave sleep yavaş dalga uykusu  

social adaptation toplumsal uyum  

social anxiety disorder toplumsal kaygı bozukluğu  

social breakdown syndrome toplumsal kopukluk 

belirgesi  

social cognition toplumsal biliş  

social cognitive theory toplumsal bilişsel kuram 

social communication disorder toplumsal iletişim 

bozukluğu  

social competence toplumsal yetkinlik  

social control toplumsal denetim  

social identity toplumsal kimlik 

social instict toplumsal içgüdü  

social learning theory toplumsal öğrenme kuramı  

social network therapy toplumsal ağ tedavisi  

social perception toplumsal algı  

social phobia toplumsal ürkü  

social psychiatry toplumsal psikiyatri  

social psychology toplumsal ruhbilim  

social skills toplumsal beceri  

social skills trainig toplumsal beceri eğitimi  

social support toplumsal destek 

social therapy toplumsal tedavi  

socialization toplumsallaşma  

sociobiology toplumsal dirimbilim  

sociology toplumbilim  

sociometry toplumbilimsel ölçüm  

sociopath değertanımaz 

sodomy makatçılık  

soft neurological signs silik sinirsel işaretler  

soldier’s heart asker kalbi  

somatic compliance bedensel katılım  

somatic delusion bedensel sanrı  

somatic hallucination bedensel varsanı  

somatic memory beden belleği 

somatic sensory system bedensel duyu dizgesi  

somatic symptom and related disorders bedensel 

belirti ve ilişkili bozukluklar  

somatic symptom disorder bedensel belirti 

bozukluğu  

somatic therapy bedensel tedavi  

somatization disorder bedenselleştirme bozukluğu  

somatoform disorder bedensi bozukluklar  

somatopagnosia beden tanımazlık  

somnabulism uyurgezerlik  

somnolonce uyuklama  

spatial agnosia uzam tanımazlık  

speaking in tongues anlaşılmaz konuşma  
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specifity özgüllük  

speech disturbances konuşma düzensizlikleri  

speech sound disorder konuşma sesi bozukluğu  

spesific devolopmental disorder özgül gelişimsel 

bozukluk  

spesific learning disorders özgül öğrenme 

bozukluğu  

spesific reading disability özgül okuma güçlüğü  

split brain bölünmüş beyin  

splitting bölme  

stability dengelilik  

stammering pepeleme  

standard devation  ölçünlü sapma  

standard error of the mean  ortalama ölçünlü hata  

standardized score ölçünlendirilmiş puan  

startle reaction irkilme tepkisi  

state-dependent learning or memory  duruma bağlı 

öğrenme ya da belleme  

statistical inference  sayımbilimsel çıkarım  

statistical significance sayımbilimsel anlamlılık  

stereotypic movement disorder basmakalıp hareket 

bozukluğu  

stereotypy and habit disorder basmakalıplık ve 

alışkanlık bozukluğu  

stereotypy basmakalıplık  

stilted speech ağdalı konuşma 

stimulant uyarıcı  

stimulus uyarı  

stop-start technique dur-başla tekniği  

street drugs sokak ilaçları  

strephosymbolia evrik okuma-yazma  

stress immunity zorlanım bağışıklığı  

stress reaction zorlanım tepkisi  

stress zorlanım  

stroke inme  

structruted interview yapılandırılmış görüşme  

structural analysis yapısal çözümleme 

structural family therapy yapısal aile tedavisi 

structuralism yapısalcılık  

structured interactional group psychotherapy 

yapılandırılmış etkileşimsel grup tedavisi  

study design araştırma deseni  

study proposal araştırma önerisi  

stupor geçiklik  

stuttering kekemelik  

subcoma therapy koma tedavisi  

subconcious bilinçaltı  

subcortex kabukaltı  

subject denek  

subjective recovery öznel iyileşme  

subjectivity öznellik  

sublimation yüceleştirme  

subliminal perception eşikaltı algılama  

substance abuse madde kötüye kullanımı  

substance use disorder madde kullanım bozukluğu  

substance withdrawal madde kesilmesi  

substantia nigra kara özdek  

suffering acı çekme 

suggestibility eğindirilirlik  

suggestion eğindirim  

suicidal ideation özkıyım düşüncesi  

suicide özkıyım  

sulcus oluk 

sundowner’s syndrome günbatımı belirgesi  

sundowning akşam belirgesi 

superego üstbenlik  

supported education destekli eğitim 

supported employment destekli işeyerleştirim 

supported living home destekli barınak 

supportive ego yardımcı benlik  

supportive psychotherapy destekleyici tedavi  

suppression baskılama  

surrogate vekil  

survivor syndrome sağkalım belirgesi  

suspicion kuşku  

suspiciousness kuşkuculuk  

symbiosis ortakyaşam  

symbiotic psychosis ortakyaşamsal çıldırı  

symbolization simgeselleştirme  

sympathetic nervous system uyartıcı sinir dizgesi  

sympathomimetic drug uyartıcı etkili ilaç  

sympathy duygudaşlık  

symptom belirti  

symptom cluster belirti kümesi  

symptom formation belirti oluşumu  

symptom substition belirti yerinekoyum  

symptomatic psychosis belirtisel çıldırı  

symtomatology belirtibilim 

synapse bağlaç  

synaptic cleft bağlaç aralığı 

synaptic transmission bağlaç aktarımı 

syncop bilinç yitimi 

syncretic thought birleşik düşünce  

syndrome belirge 

synesthesia duyulama  

syntactical (central) aphasia  sözdizimsel (merkezi) 

sözyitimi  

syntaxic mode of experience sözdizimsel deneyim 

kipi  

synthesis bireşim  

syntropy birlikte-gelişen  

syphilis frengi  

systematic desensitization dizgeli duyarsızlaştırma  

systematized delusion dizgeli sanrı  

T 
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taboo tabu  

tabula rasa boş levha  

tachylogia hızlı konuşma  

tactile amnesia dokunsal bellekyitimi  

tactile hallucination dokunma varsanısı  

talion dread misilleme korkusu  

tangentiality teğetsellik  

tantrum kudurganlık  

taphophobia gömülme ürküsü  

tardive dyskinesia geç kasılım  

target behavior hedef davranış  

task-oriented görev yönelimli  

taxonomy sınıflama  

telepathy uzaduyum 

telepsychiatry uzaktan psikiyatri  

temperament huy  

temporal lobe epilepsy şakak yumru sarası  

temporal lobe şakak yumrusu  

temporary admission geçici kabul  

temporoparietal junction şakak-yanbeyin kavşağı 

tension gerilim  

term terim  

terminal insomnia bitiş uykusuzluğu  

terminology terimbilim  

terrorism korkusalıcılık  

tertiary prevention üçüncül koruma  

test of significance anlamlılık testi  

test test 

testamentary capacity vasiyet ehliyeti  

tetha ritm teta dalgası  

thalamus oda  

thanatology ölüm bilimi  

thanatophobia ölüm ürküsü  

theory kuram  

theory of mind uskuramı  

therapeutic agent sağaltıcı etken  

therapeutic alliance sağaltıcı işbirliği  

therapeutic atmosphere sağaltıcı ortam  

therapeutic community sağaltıcı topluluk  

therapeutic factors sağaltıcı etmenler 

therapeutic group sağaltıcı grup  

therapeutic role sağaltıcı görev  

therapeutic window tedavi aralığı  

therapist sağaltman  

therapy sağaltım  

thinking compulsion düşünme zorlanımı  

thinking düşünme 

third ear üçüncü kulak  

third-party payer üçüncü taraf ödeyici  

thought broadcasting düşünce yayınlanması  

thought content disorder düşünce içeriği bozukluğu  

thought control düşünce kontrolü  

thought deprivation düşünce yoksunluğu  

thought disorder düşünce bozukluğu  

thought insertion düşünce sokulması  

thought latency düşünce gecikmesi  

thought process disorder düşünce süreci bozukluğu  

thought withdrawal düşünce çekilmesi  

three-cornered therapy üç köşeli tedavi  

threshold eşik  

tic disorders seğirti bozuklukları  

tic seğirti  

timbre tını  

time agnosia zaman tanımazlığı  

time perception zaman algısı  

timid, avoidant çekingen  

timidity ürkeklik  

tinnitus kulak çınlaması  

tip of the tongue phenomenon dilimin ucunda olutu  

tobacco dependence tütün bağımlılığı  

toilet training tuvalet eğitimi  

token economy pul ekonomisi  

tolerance katlanç  

tomography kesitçekim  

tone titrem 

tonic convulsion gerimli tutarık  

top-down processing yukarıdan aşağıya işleme  

topectomy kısım-çıkarım  

torture işkence  

toxic psychosis zehirlenme çıldırısı  

toxicity zehirlilik  

toxophobia zehirlenme ürküsü  

trailing phenomenon izleme olutu  

trainable eğitilebilir  

training group  eğitim grubu  

trait özellik 

trance geçi  

transactional analysis etkileşimsel çözümleme  

transcendence aşkınlık  

transcendence need  aşkınlık gereksinimi  

transcendental meditation aşkın dalınç  

transcranial magnetic stimulation  kafatası 

manyetik uyarımı  

transcultural psychiatry kültürlerarası psikiyatri  

trans-dressing karşıt giyinme 

transference aktarım 

transference neurosis aktarım sinircesi 

transference resistance aktarım direnci 

transsexualism karşıt cinsiyetçilik  

transvestism karşıt giysicilik  

trauma örselenme  

traumatic brain injury örseleyici beyin hasarı 

traumatic memory örselenmiş bellek 

traumatic neurosis örselenme sinircesi  

treated prevalence tedavi yaygınlığı 
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treatment resistance tedaviye direnç  

treatment/therapy tedavi/sağaltım  

tremor titreme  

trend of thought düşünce eğilimi  

triad üçlü  

triadic therapy üçlü tedavi  

trial-and-error learning deneme-yanılma 

öğrenmesi  

triangular therapy üç köşeli tedavi  

trichotillomania saç yolma bozukluğu  

tricyclic antidepressants üç halkalı çöküntü 

giderenler  

triskaidekaphobia on üç ürküsü  

trisomy 21 syndrome üçaktaran 21 belirgesi  

trisomy üçaktaran  

true insight gerçek içgörü  

t-test t-testi  

twilight state alacakaranlık durumu 

twin studies ikiz çalışmaları  

twirling fırıldanım  

type 1 error birinci tür hata  

type 2 error ikinci tür hata  

type A personality A türü kişilik  

type B personality B türü kişilik  

U 
ultradian rhythm güniçi dizem  

ululation uluma  

unconditioned response  koşulsuz tepki  

unconditioned stimulus  koşulsuz uyaran  

unconscious bilinçdışı  

unconscious memory bilinçdışı bellek 

unconscious motivation bilinçdışı güdülenim  

undifferentiated schizophrenia farklılaşmamış 

usyarılımı  

undoing yap-boz  

unio mystica gizemli birlik  

unipolar depression tek uçlu çöküntü  

universality evrensellik  

unstable dengesiz 

unstructured interview yapılandırılmamış görüşme  

urolagnia idrar düşkünlüğü  

utilitarian principle faydacı ilke  

utterance sözce  

V 
vagina dentata dişli kın  

vaginismus kın kasılması  

validity geçerlik  

value değer  

value judgment değer yargısı  

value system değer dizgesi  

variability değişebilirlik  

variable değişken  

variable-interval schedule değişken aralıklı düzen  

variable-ratio schedule değişken oranlı düzen  

variance değişke  

variation değişkenlik  

vascular dementia damarsal bunama  

vegetative bitkisel  

vegetative nervous system bitkisel sinir dizgesi  

vegetative state bitkisel durum  

velocardiofacial syndrome kalp-damak-yüz 

belirgesi  

ventricul karıncık 

verbal amnesia sözel bellekyitimi  

verbigeration sözcük yineleme 

verbiomania söz düşkünlüğü  

vertigo dönmece  

vestibular apparatus denge aygıtı  

vicious circle kısırdöngü  

visceral learning içorgan öğrenmesi  

visual agnosia görsel tanımazlık 

visual amnesia görsel bellekyitimi  

visual hallucination görsel varsanı  

vitamin therapy vitamin tedavisi  

vocational rehabilitation mesleki iyileştirim  

voice disorder ses bozukluğu  

volitional istemli  

volubility çalçene  

voluntary admission istemli yatış  

voluntary control istemli denetim  

volunteer bias gönüllü yanlılığı  

W 
warming-up period ısınma dönemi  

waxy flexibility balmumu esnekliği  

Wednesday Evening Society Çarşamba Topluluğu  

weekend hospital hafta sonu hastanesi  

Werther effect Werther etkisi (öykünmeci özkıyım) 

white matter beyaz cevher  

white noise beyaz ses  

white-out syndrome beyaz-körlük belirgesi  

Williams syndrome Williams belirgesi  

Wilson disease Wilson hastalığı  

withdrawal çekilme 

withdrawal syndrome çekilme belirgesi  

word approximation sözcük yakıştırma  

word association test sözcük çağrışım testi  

word blindness sözcük körlüğü  

word salad sözcük salatası  

working memory işlem belleği  

working through çözüm işlemi  

World Health Organization Dünya Sağlık Örgütü  

World Psychiatric Association Dünya Psikiyatri 

Birliği  

X, Y, Z 
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xenophobia yabancı ürküsü  

York retreat York akıl hastanesi  

zeitgeist zamanın ruhu  

zombie zombi  

zoophilia hayvan seviciliği  

zoophobia hayvan ürküsü  

z-score z-puanı  

zygote zigot  

zygotic zigota özgü  

 

 

 


