
Baldintzazkoak  --  Ohiko akatsak 

1. Gogoratu baldintza ezezkoa denean, baldintzazko adizkia amaieran doala; beraz, ez da zuzena 
baldintzazko adizkiaren atzean aditz nagusia edota bestelako osagarririk jartzea, euskara mintzatuan 
maiz egiten bada ere. Adibidez: 

-  Ez baduzu egin nahi, ez egin. →  Egin nahi ez baduzu, ez egin.  
-  Eta ez balu egingo?  →  Eta egingo ez balu?  
-  Ez baduzu ulertzen, galdetu.  →  Ulertzen ez baduzu, galdetu. 

2.  Beste akats bat baldintzak egiteko, indikatiboko «-ke»-dun adizkiak erabiltzea da. Gogoratu «-ke»-dun 
adizkiak ondorioan baino ezin direla erabili. Ikus ditzagun erabilera oker honen adibide banaka batzuk: 

-  *Etorriko balitzateke, esango nioke.  →  Etorriko balitz, esango nioke. 
-  *Hemen egongo bazineteke, hobe.  →  Hemen egongo bazinete, hobe. 

3.  Orainaldiko edo etorkizuneko ondorioa egin beharrean, maiz iraganeko ondorio erreala erabiltzeko 
joera agertzen ari da.  

-  *Lagunduko bazenit, nik ere gaindituko nuen ekaineko azterketa.   →  
 Lagunduko bazenit, nik ere gaindituko nuke.  
-  *Egia esango balit, ni ere bere laguna izango nintzen.   →  

 Egia esango balit, ni ere bere laguna izango nintzateke.  
 
4.  Baldintza eta ondoren datorren perpausaren artean koma jartzea komeni da.  

-  *Eguraldi ona egingo balu joango nintzateke.   → 
 Eguraldi ona egingo balu, joango nintzateke. 

5.  Baldintza hipotetikoaren ordez iraganekoa erabiltzea, izan ere antzekoak baitira. Ez ahantzi, beraz, 
bukaerako ‘-n’ kentzea.  

-  *Gustatuko bazitzaidan, ni ere joango nintzateke.  →  
  Gustatu balitzait, ni ere joango nintzatekeen.  

 
6.  Akatsa ez bada ere, ondorioan ahalera erabili behar dugunean, garbiagoa da ahal eta ezin gehi futuro 

hipotetikoa erabiltzea, eta ez ahalera hipotetikoa (erdaraz bereizten ez direnak). 

-  Dirurik banu, ni ere joan ninteke.   →  
 Dirurik banu, ni ere joan ahal izango nintzateke.  
-  Hala balitz. Jonek ere ez lezake azterketa gaindi.   →  
 Hala balitz, Jonek ere ezin izango luke azterketa gainditu. 

7.  Eskaerak egiteko ez da komenigarria ahalera erabiltzea; horren ordez, erdarak ez bezala, futuroa edo 
futuro hipotetikoa erabiltzea hobe da.  

-  Eman zeniezadake zure ondoko hautsontzia?   →  
 Emango al zenidake zure ondoko hautsontzia? 

8.  Ez ahaztu ‘-ke’ bukaera duten adizki guztiei, atzetik zerbait eranstean bi ‘e’ jarri behar zaizkiela, 
edozein delarik ere jarritako atzizkia. Ez, ordea, ‘te’ bukaera dutenei. 

-  *Gustatuko litzaidakela, erantzun nion.  →  Gustatuko litzaidakeela, erantzun nion.  
-  *Ez dakit, eskatuko balit, emango nioken.  →  Ez dakit, eskatuko balit, emango niokeen. 

 


