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COCCULUS RUBRİKLERİ                                            

Cares full of cares, others about – Tamamen ilgili, diğerleri hakkında 

Cares full of cares, relatives about – Tamamen ilgili, akrabaları hakkında 

Ailments from cares and worries – Bakım verme ve endişeden rahatsızlanma 

Gestures as if groping in the dark – El yordamı ile bulmaya çalışır gibi jestler 

Mathematics ability for – Matematik kabiliyeti 

Content – Hoşnut,memnun 

Reverence for those around – Etrafındakileri saygı(hürmet) sunar 

Playful – Oyuncu 

Playing, desire to play – Oynama, oynama arzusu 

Playful, keeps playing in spite of fever – Oyuncu, ateşi olmasına rağmen 

oynamaya devam ederler 

Slowness – Yavaşlık 

Dullness – Donukluk 

Dullness, understands questions after repetition – Donukluk, soruyu 

tekrarlayınca anlar 

Indifference, lies with eyes closed – Kayıtsızlık, gözü kapalı uzanır 

Disturbed, averse to being – Rahatsız edilmeden kaçınma 

Dancing – Dans etme  

Anxiety for the health of others – Başkalarının sağlığı hakkında kaygılı 

Anxiety, about health – Kaygı, sağlık hakkında 

Anxiety, for others – Kaygı, başkaları hakkında 

Anxiety, from loss of sleep – Kaygı, uyku eksikliğinden 

Loss of sleep aggravates – Uyku eksikliği kötü gelir 

Oversensitivity to noise – Sese karşı aşırı hasss 
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Oversensitivity to riding in a carriage – Araçta seyir halinde aşırı hassasiyet  

Oversensitivity to odours – Kokulara karşı aşırı hassasiyet 

Oversensitivity to looking at moving objects – Hareket halindeki nesnelere 

bakarken aşırı hassasiyet 

Giddiness – Sersemlik 

Imbecility – Embesllik  

Sadness, as if from an insult – Üzüntü, sanki bir hakarete uğramış gibi 

Sadness – Üzüntü 

Sits with eyes closed, absorbed in sad thoughts – Gözleri kapalı oturur, 

hüzünlü düşüncelere dalmış 

Recognizes everything but cannot move – Her şeyi tanır ama hareket edemez 

Dwells on past disagreeable occurrences – – Geçmişteki hoş olmayan olaylar 

üzerinde düşünür durur  

Sensitive to all external impressions – Tüm dış izlenimlere duyarlı 

Sensitive to rudeness – Kabalığa karşı duyarlı 

Sits as if wrapped in deep, sad thoughts and notices nothing – Derin, hüzünlü 

düşüncelerle sarmalanmış gibi oturur ve hiçbir şeyi fark etmez 

Grief, ailments from – Kederden(yastan) dolayı rahatsızlanma 

Talk, indisposed to – Konuşmaya isteksizlik 

Desires to be silent – Sessiz kalma arzusu 

Taciturn – Suskun 

 

ÇEVİRMENİN NOTU: “Care”kelimesi Türkçe’de “bakım verme, ilgilenme, özen 

gösterme, önem verme, aldırma, itina etme, umursama” anlamlarını taşımaktadır. 

”Worry” kelimesi ise “Endişelenme, tasalanma, merak içinde kalma, tedirgin 

olma,üzülme” ” anlamlarını taşımaktadır.  Çeviri yaparken bu anlamlardan sadece bir 

tanesi kullanılmış olsa dahi diğer  tüm anlamları da taşımaktadır.  


