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G-16b  Zehar-galderak (2b) 
 

(“Euskarians” blogetik moldatua) 
 
  “-n ala ez”, “-netz” 

Egitura hauek aurreko atalean aztertu dugun «-n» menperagailuaren forma indartuak 
ditugu eta baietza ala ezetza azpimarratu nahi denean erabili ohi dira. Beraz, bai-ez 
erako galde-perpausekin (galdetzailerik ez daukatenekin, alegia) baino ez dira 
erabiltzen. Hona hemen «-n ala ez» egituraren zenbait adibide: 

Oraindik ez dakigu egingo dugun ala ez. 
Etorriko zara? Ez dakit joango naizen ala ez. 
Ez dit esan etorriko den ala ez.. 
Berdin dit gustukoa duzun ala ez.. Egin, egin behar duzu eta kito! 
Lehenengo eta behin, prest dauden ala ez jakin nahi dut. 

 
 Bigarren egitura, «-netz» alegia, aurrekoaren baliokidea. 

Hona hemen zenbait adibide: 

Zeuk ikusi egin nahi duzunetz.  (= baiez ala ezezt) 
Lehenengo eta behin, joateko prest zaudenetz jakin nahi dut. 
Ez digu esan nahi joango denetz. 
Egia esan, ez dakit gauza izango naizenetz. 
Inork ere ez daki hori egia denetz. 

 

  “-ez dakit zer egin” 

Maiz, zati-galderen gainean eraikitako zehar-galderetan aditz-partizipioa erabiltzen da, 
aditz laguntzailea eta menderagailua ezabatuz. Adibidez: 

Ez dakit zer egingo dudan. −  Ez dakit zer egin. 
 

 Egitura honek alegiazkotasun-kutsua izaten du maiz, «ez dakit zer egin nezakeen» edo 
antzeko zerbait adierazten duelarik. Ikus dezagun zenbait adibide: 

Oraindik ez dut erabaki ez nora joan, ez norekin joan 
Egia esan, ez dakit nola egin. 
Zergatik ez diozu norbaiti galdetzen? Ez dakit nori galdetu. 
Ez dakit zein erosi; zalantzatan nago. 
Ez daukagu ez zer jan, ez non lo egin. 
Oraindik ez dut pentsatu zenbat eskatu.  

 
 Zenbait kasutan, galdetzailea eta aditz-partizipioa lexikalizatu egin dira eta gaur 

egun beste edozein izen bezalaxe erabiltzen dira: “zeregin”, “zerikusi”, “zeresan”, 
“zerizan”... Hona hemen zenbait adibide: 

Nik ez daukat zerikusirik horrekin. 
Ez daukazu zereginik? Neuk emango dizut. 
Erabaki horrek zeresan ugari sortu ditu. 
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 Beste batzuetan, lexikalizatze-prozesua hain aurreratuta ez badago ere, aditz 
partizipioari partitiboa eransten zaio. Forma hau egon eta eduki (ukan) aditzekin 
erabiltzen da batez ere. Adibidez: 

Ez daukagu zer eginik. 
Nora joango da? , ez dauka nora joanIK eta. 
Ez daukat non gorderik. 
Leku askotan ibilia naiz eta badut zer kontaturik. 
Ez dago zertan haserreturik. 

 
 Eskuarki, motiborik eza edota beharrik eza adierazteko, zertan galdetzailea erabili ohi 

da, zergatik-en ordez. Hona hemen zenbait adibide: 

Ez duzu zertan etorri(rik); zu gabe ere moldatuko naiz. 
Lasai!, ez duzu zertan kezkatu(rik). Dena konponduko da. 
Ez dut zertan azalpenik eman. 
Ez dago zertan joan, telefonoz egin daiteke. 
Ez zenuen zertan oparirik egin. 

 
 Zenbaitetan partitiboa eransten zaio partizipioari. Hala ere, objektua bera ere  

partitiboan badago, partizipioak ez du hartu ohi. Batzuetan, esapide honen ordez, behar 
izan aditzaz baliatzen gara beharrik eza adierazteko. Ohar zaitez halakoetan, partitiboa 
erabiltzen dela ia beti. Hona hemen zenbait adibide: 

Ez duzu etorri beharrik; zu gabe ere moldatuko gara. 
Hori argi dago; ez dago esan beharrik. 
Uste dut ez dagoela errepikatu beharrik. 

 
 Nolanahi ere, bi esapide hauek ez dira nahastu behar.  

Halatan,  «*Ez dago zertan joan beharrik».  
«*Ez duzu zertan etorri beharrik.»  

eta antzekoak ez dira zuzenak.  

Edo bata, edo bestea erabili behar da, baina ez biak (zertan eta beharrik) batera eta 
nahasian. 


