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Aşağıda almış olduğunuz bir teklif, bir davet ve diğer konularda vereceğiniz ret yanıt 
ile ilgili nasıl mektup yazılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Almanlar buna kısaca 
“Absage” diyorlar. 
 
Öncelikle dikkat etmeniz gereken en önemli kural böyle bir mektup yazarken süslü ve 
dolambaçlı sözler yerine kısa ve net ifadelere yer vermeniz gerektiğidir. Neden 
gelemeyeceğinizi, durumunuzu ve diğer olayları az önce de dediğimiz gibi kısa ve net 
ifadeler ile belirtin. 
 
Çeşitli kaynaklardan yaptığımız araştırmalar göre de bir “Absage”yi şöyle 
yazabilirsiniz: (Bir organizasyona davet edildiğinizi var sayalım.) 
 
Öncelikle sizi davet eden kişiye teşekkür edin ve mümkünse güzel bir söz veya 
cümle ekleyin. 
 
Liebe Kristina, Lieber Paul, 
Ich habe mich sehr über eure Einladung gefreut. Eine Party im Garten ist wirklich 
eine tolle Idee. 
 
Konuyu çok uzatmadan hemen vereceğiniz ret yanıtına gelin ve 
gelemeyeceğinizi belirtin.: 
 
Doch ich fliege am Samstag für ein Seminar nach Istanbul und werde eine Zeit lang 
dort sein. Deswegen kann ich an der Party in eurem Garten leider nicht teilnehmen 
 
Devamında üzüntünüzü bir kes daha dile getirin yada bir sonra ki sefer de 
muhakkak katılacağınızı belirtin: 
 
Ich finde es wirklich schade, doch beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei. 
 
Son olarak da teşekkür etmeyi ve iyi dileklerde bulunmayı unutmayınız: 
 
Nochmals vielen dank für die Einladung. Ich wünsche euch einen schönen Abend 
und viel Spaß. 
Bis bald.  
Mehmet Ümit DURAN. 
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Şimdide tam bir örneğini görebilirsiniz.  
 
 
Sehr geehrter Herr ZIMMERMANN, 
 
An Ihrer Hochzeit kann ich leider nicht teilnehmen.  
 
Während Ihrer Hochzeit werde ich in der Türkei bei einer Geschäftsreise sein. Doch 
mein Herz wird mit Ihnen und all den anderen Gästen bei Ihrer Hochzeitsfeier sein.  
 
Ich wünsche Ihnen jetzt schon eine schöne Feier und eine schöne, glückliche Ehe 
dazu.  
 
Bis dâhin. Viel Glück. 
 
Mehmet Duran 
 


