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G-16b  Zehar-galderak (2d) 
 

(“Euskarians” blogetik moldatua) 
OHIKO AKATSAK 
 
 Maiz, ikasleen artean batez ere, zehar-galderak «-n» rik gabe erabiltzen dira. Hona hemen 

oker honen adibide banaka batzuk: 

* Ez dakit nor da.  − Ez dakit nor DEN. 
* Ez daki nor naiz ni!  − Ez daki nor NAIZEN ni! 
* Ez dakigu non dago.  − Ez dakigu non DAGOEN. 

 
 Beste akats bat, gaztelaniaren eraginez berau, «-n» barik, baldintzazko «ba-» aurrizkia 

erabiltzean datza. Adibidez: 

* Ez dakit etorriko bada.  − Ez dakit etorriko deN. 
* Galdetu ea joango bada.  − Galdetu EA joango deN. 
* Ez daki joango bada ala ez.  − Ez daki joango deN ala ez. 
* Ez dakit ahalko badut.  − Ez dakit ahalko dudaN. 

 
 Beste oker bat, hau ere erdararen eraginez, zehar-galderaren ordez, erlatiboa erabiltzean 

datza. Adibidez: 

* Kontuz esaten duzunarekin?  − Kontuz ZER esaten duzuN! 
* Badakizu gertatu dena ?  − Badakizu ZER gertatu deN? 
* Ez dakizu egin didatena!  − Ez dakizu ZER egin didateN! 
* Begira hor dagoena!  − Begira ZER dagoeN hor! 
 

 Zenbaitetan «Ez dago ezer egiterik» eta «Ez dago zer eginik» esapideak nahastu egiten 
dira, oker dagoen «*Ez dago zer egiterik» esapidea sortuz  Adibidez: 

* Ez dago zer egiterik.  − Ez dago ZER eginIK. Ez dago EZER egiTERIK.  
* Ez dago zer esaterik.  − Ez dago ZER esanIK. Ez dago EZER esaTERIK. 
 

 Kontuan hartu esapideok ez direla erabat berdinak, oso antzekoak badira ere. Hona 
hemen zertan bereizten diren: 

Ez dago ZER esanIK.  −  Ez dago ezer esateko. 
Ez dago EZER esaTERIK.  −  Ezin da ezer esan. 

 
 Antzeko zerbait gertatzen da «Ez duzu zertan etorri» eta «Ez duzu etorri behar(rik)» 

esapideekin. Zenbaitetan, esapide biak nahastu egiten dira. Adibidez: 

* Ez duzu zertan etorri behar.  − Ez duzu ZERTAN etorri. Ez duzu etorri BEHAR(RIK). 
* Ez zuen zertan egin behar(rik).  − Ez zuen ZERTAN egin. Ez zuen egin BEHAR(RIK). 
* Ez dut zertan joan behar(rik).  − Ez dut ZERTAN joan. Ez dut joan BEHAR(RIK). 

 
 

 


