
Seyahat
Buluşma

Buluşma - Sohbet
Türkçe Almanca
Size eşlik edebilir miyim? Kann ich mich setzen?

Birinin masasına oturup oturamayacağını yada barda onun yanında durup duramayacağını sorma

Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim? Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
Bir kimseyi bir içkiye davet edip edemeyeceğini sorma

Buraya sık gelir misiniz? Bist Du oft hier?
Kısa konuşma

Peki, ne iş yapıyorsunuz? Und, was machst du beruflich?
Kısa konuşma

Dans etmek ister misiniz? Willst Du tanzen?
Birine seninle dans etmek isteyip istemediğini sorma

Biraz temiz hava almak istermisiniz? Möchtest du kurz rausgehen?
Birine seninle dışarı çıkmak isteyip istemediğini sorma

Başka bir partiye gitmek ister misin? Willst Du auf eine andere Party gehen?
Birinden seninle başka bir yere gelmesini isteme

Hadi buradan dışarı çıkalım! Lass uns losgehen!
Birinden seninle birlikte oradan ayrılmasını ve başka bir yere gitmesini isteme

Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim? Zu mir oder zu dir?
Birine geceyi nerede geçirmek istediğini sorma

Benim evimde film izlemek ister misin? Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
Birini senin evinde film izlemeye davet etme

Bu gece için bir planın var mı? Hast Du heute Abend etwas vor?
Dolaylı yoldan buluşma teklif etme

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği
yemek ister miydin?

Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen
gehen?

Buluşma teklif etme
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Benimle bir kahve içer miydin? Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?

Birbirini daha iyi tanımak için birlikte zaman harcamak isteme

Seni evine bırakabilir miyim? Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
Geceyi bitirmemeye çalışma

Tekrar buluşabilir miyiz? Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
Başka bir buluşma isteme

Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler! Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!
Geceyi bitirmenin kibar yolu

Bir kahve için içeri gelir miydin? Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
Birini evine davet etme

Buluşma - İltifat etme
Türkçe Almanca
Sen harikasın! Du siehst hinreißend aus!

Birinin görünüşüne iltifat etme

Çok komiksin! Du bist lustig!
Birinin mizah anlayışına iltifat etme

Çok güzel gözlerin var! Du hast wunderschöne Augen!
Birinin gözlerine iltifat etme

Sen harika dans ediyorsun! Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
Birinin dans kabiliyetine iltifat etme

Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun! Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
Birinin moda anlayışına/tasarımına iltifat etme

Bütün gün seni düşünüyordum! Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
Karşındaki kişiden çok hoşlandığını gösterme

Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu! Es war schön, mit Dir zu reden!
Konuşmanın sonunda iltifat etme

Buluşma - Hayır deme
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Türkçe
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Almanca
İlgilenmiyorum. Ich habe kein Interesse.

Reddetmenin kibar bir yolu

Beni yalnız bırak. Lass mich in Ruhe.
Reddetmenin direk yolu

Kaybol! Verschwinde/Hau ab!
Reddetmenin kaba bir yolu

Bana dokunma! Fass mich nicht an!
Karşındaki kişi fiziksel olarak sana yaklaşınca hayır deme

Çek ellerini üstümden! Nimm deine Finger weg!
Karşındaki kişi elleriyle sana dokununca hayır deme
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