
Viaggi
Flirtare

Flirtare - 
esperanto turco
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Size eşlik edebilir miyim?

Peti, se vi povas sidiĝi ĉe ies tablo aŭ stari apud li/ŝi al la trinkejo

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Buraya sık gelir misiniz?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Dans etmek ister misiniz?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Biraz temiz hava almak istermisiniz?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Başka bir partiye gitmek ister misin?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Hadi buradan dışarı çıkalım!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Benim evimde film izlemek ister misin?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Bu gece için bir planın var mı?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister
miydin?

Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Benimle bir kahve içer miydin?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Seni evine bırakabilir miyim?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Tekrar buluşabilir miyiz?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Bir kahve için içeri gelir miydin?
Inviti personon en vian hejmon

Flirtare - 
esperanto turco
Vi estas belega! Sen harikasın!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Çok komiksin!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Çok güzel gözlerin var!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Sen harika dans ediyorsun!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! Bütün gün seni düşünüyordum!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
Komplimenti fine de konversacio
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Mi ne estas interesita. İlgilenmiyorum.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Beni yalnız bırak.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Kaybol!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Bana dokunma!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Çek ellerini üstümden!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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