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G-16b  Zehar-galderak (2a) 
 

(“Euskarians” blogetik moldatua) 
 

Zehar-galderak  perpaus konpletiboen antzekoak dira, baina, izenak berak adierazten 
duenez, azpian galde-perpausa dute. Beraz, hauek ere “zer?” galderari erantzuten diote oro 
har, eta osagarri zuzenaren lekua hartzen dute perpaus nagusian eskuarki. Hona hemen zehar-
galderarik erabilienak: 

 

 ”-n” 
Arestian esan dugunez, zehar-galderen azpian galde-perpausa dago. Ikus dezagun 
adibide bat:  

a) Jon Ama hor dago.  −  Jonek [ama hor dagoela] esan du. 
b) Jon Ama hor dago?  −  Jonek [ama hor dagoen] galdetu du. 

 
 Bistan denez, menpeko perpausa adierazpena bada, «-la» erabiltzen dugu. 

Menpeko perpausa galdera bada, ordea, «-n» menderagailua erabiltzen dugu. Hona 
hemen beste zenbait adibide: 

Nor da hori? Ez dakit nor den. 
Nora joan dira? Ez dakigu nora joan diren. 
Non dago? Ez dut gogoratzen non dagoen. 
Zergatik haserretu da? Ez dakit zergatik haserretu den. 

 
 Aurreko adibideotan ikus daitekeenez, kasu batzuetan «-n» erabiltzen da, eta beste 

batzuetan «-en». Euskaraz, erdaraz ez bezala, galdera-mota guztiekin forma bera 
erabiltzen da: berdin dio zati-galderak ala bai-ez erako galderak diren. Adibidez: 

Zati-galdera : Nork egin du?  − Ez dakit [nork egin du]en. 
Bai-ez erakoa : Ohea egin du?  −  Ez dakit [ohea egin du]en. 

 
 Bestalde, zehar-galdera zenbait esamoldekin ere erabiltzen da maiz. Besteak beste: 

“batek daki”, “auskalo”, “horra (hor)”, “hara”, “kontuz”... Hona hemen zenbait 
adibide: 

Non daude artaziak? Auskalo non dauden. 
Batek daki non dagoen. Honezkero, lekutan egongo da. 
Batek badaki bizirik dagoen. 
Horra zer bururatu zaidan: zergatik ez goaz Itziarren etxera? 
Hara zer dioen besteak! 
Kontuz nori esaten diozun! 
Berdin dit nola egiten duzun, baina ondo egin! 

 

 

 

 



Euskarakoldo-2\G-16b_Zehar-galderak_2a.doc - 2 

 

 ”-la” / “-n” 
Zenbait kasutan bai konpletiboa (“-la” ), bai zehar-galdera (“-n”) erabil daitezke, baina 
beti esanahi desberdinekin. Adibidez: 

a) Anak joango dela esateko deitu du. («Joango naiz» esan du) 
b) Anak joango den esateko deitu du. (Ez dakigu zer esan duen.) 

 
 Bistan denez, aurreko adibideok esanahi desberdina daukate. Lehen adibidean, Anak 

«joango naiz» esan du hitzez hitz. Bigarren adibidean, ordea, badakigu zertarako deitu 
duen (joango den ala ez esateko), baina ez zer esan duen. Bestalde, bigarren  adibidean, 
lehenengoan ez bezala, «Anak joango den ala ez esateko deitu du» itzulia erabil dezakegu. 
Honek argi erakusten du perpaus honen azpian galdera bat dagoela, hortik zehar-
galdera erabili izana. 

 
 Zehar-galdera / erlatiboa 

Kontuz ibili behar da zehar-galdera eta erlatiboa ez nahasteko. Izan ere, zer eta zenbat 
galdetzaileekin egindako perpausek erdaraz erlatibo-itxura izaten duten arren, euskaraz 
zehar-galderaren bitartez adierazi behar dira. Hona hemen zen-bait adibide: 

Kontatu dizut zer gertatu zaidan? (*gertatu zaidaNA) 
Ez dakizu zer egin didaten! (*egin didateNA) 
Badakizu zer pentsatu dudan? (*pentsatu dudaNA) 
Begiratu zer dagoen hemen! (*hemen dagoeNA) 
Entzun duzu zer gertatu zaion Joni? (*Joni gertatu zaioNA) 
Kontuz zer esaten duzun! (*esaten duzuNArekin) 
Esan zenbat zor dizudan. (*zor dizudaNA) 

 
 Zenbaitetan,forma biak erabil daitezke, baina esanahi desberdinekin.Adibidez: 

a) Begira zer dagoen hor! (Ezin duzu asmatu zer dagoen hor!) 
b) Begira hor dagoena! (Hau ona da, baina begira hor dagoena!) 

Lehen adibidean, solaskideak ez daki zer aurkituko duen; bigarrenean, ordea, 
solaskideak badaki zer dagoen. Adibidez: «Ni lodi nagoela diozu? Ba, begira hor dagoena!». 

 

 ”-ea” / “-n” 
Zati-galderetan (galdetzailea dutenak), perpaus nagusia falta denean edo aginte-
perpausa denean, normalean «ea… n» egitura erabili ohi da. Bestalde, harridura-
perpausetan ere maiz erabiltzen da. Hona hemen zenbait adibide: 

Ea nork laguntzen didan hau egiten. 
Ea zuri hobeto ateratzen zaizun, nik ezin baitut. 
Ea hurrengoan zorte handiagoa daukagun! 
Galdeiozu andre horri ea zer ordu den. 
Begira ezazu ea ondo dagoen, nik ez dut ikusten eta. 
Ea nola dakidan galdetu dit. 
Esan (galdetu) ea zenbat den guztia. 

 


