EXOTOPONIMOEN JENTILIZIOAK OSATZEKO ARAUAK
Inaki lrazabalbeitia

Azken puntu hau ez dagokio exonimiari, lexiko arruntari baizik.
Alabaina, exonimiarekin erlazio oso estua duenez, gutxienik arazoa
planteatzea egoki iruditzen zaigu. Izan ere, iskanbilatsua eta nahasia da.
Euskaraz, leku-izenari -ar atzizkia erantsiz lortzen dira adjektibo
jentilizioak, nongotarra den adierazten dutenak alegia. Euskal Herriko
jentilizioak Akademia honek eman zituen Euskal Herriko Udalen Izendegia liburuskan. Bertan hauxe dio:
"Herritarren izenetan kontutan eduki da tokiko erabilera eta tradizioa,
zeren tokikoak ez direnak ez baitituzte ongi bereizten bukaerako -ar, -tar
eta -dar. Baina nola joka, egun euskaraz mintzatzen ez den tokiez?
Kasu honetan analogi irizpidea jarraitu dugu, Araban, Mendebaldeko
eren arabera eta Ekialdekoak, Nafarroan."

Kanpoko leku-izenetatik jentilizioak eratortzeko orduan bistan da
"tokiko erabilera eta tradizioa" irizpideak hutsaren hurrengoa balio duela. Beraz, kasu horretarako irizpide edo arau bat eman beharra dago.
Izan ere, egun oso jentilizio bitxi ikusi ahal da nonnahi idatzirik: irakiar,
iraniar, kanadiar, katalandaretab. Guk, Euskal Herriko jentilizioetarako
Euskaltzaindiak emaniko zerrenda abiapuntutzat hartu eta exotoponimoen jentilizioak emateko irizpide-taula bat osatu da.
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